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ο. 1. ΡΤΕΝΑΗΤ:. κινα ἨΠΗΙΑΝΜ ΒΤΗΕΕΤ, ΊΓΕΡΤ ΒΤΗΑΝΗὺ 

1807--«15τ9. 



Τα αἸάϊοῖ, βάθια τεµσίοποπι οοπβίαπ[ῖατα ἴῃ 1110 ποσούϊο Ῥοδεο αάμίρονϊ πἰτηϊαπι : 

ποιο Ίπ Πὶ8 Ἠρτῖρ αποναπα πα ]Π]ὰπὶ Πθίοναπι ποσ]ασῖ ορογίοτο βαπ{ῖο, γε]ῖπα ἀπο πα τι 

πιο ατρήναία ποιο ἱπᾶϊοῖο ἀαβπῖνο, εοᾷ Ῥου οπιπία αποίονας βθαιῖ οὐ απἰϊ(Ιββίπιος 

οὐ Ῥτο)αΙββῖπιος. 
ΤΙΔΟΠΝΑΝΝ. ΑΝ. 7. Ῥγαρῇ. ἴκ. 



ΡΚβΕΕΑΤΟΗΕΗΥ ΝΟοΤΙΟΕ. 

ΝΜ ΤΗΕΚΕΙΗΤΙΕΡ οοπείἀετα ἐἶναί απ αροΙοβΥ απά οχρ]απαίίοη απο ἆπο {ο {ο Ῥοββθββοῦβ οἵ {Π0 

Ἰαΐο 1)κ. ΤΚΕΟΕΙΙΙΕ5’5 ἄνοε]ς Ν᾿ οὺν Τοδίαπιοη{, ὁπ. δοοουπὺ οἵ {16 Ίοης ἀο]αγ οἵ ἴἶιο Ῥτο]οροπιεπα. 

Τη (ιο απίππηπ οἱ 1872 Ἰο ἀῑοίαίοὰ {ο Ίου 8οπιο οὐ 5 πγίδ]ιος οἩ. {Π6 βιθ]θοῦ : θὰ Ὀοσσαδο οὗ ΠΒ 

βτοὨί Ἰγοα]κΠοβθ εἶιο Ἰιαά {ο ϱΊοοβο ορρογίη((ῖος, ἀπ {ο τυϊίθ {ἶιο ποίο 80 Ἰαδί]γ (ναί πο οὔθ᾽ 

Ῥούδοπ οοι]ά ἆθογρ]ιες έἶλεπα; ἀμ εἶο Ῥεσσπηο {οο πιο οοοπρίοὰ ἴῃ πηπϊκίοτίηᾳ {ο Ἰήπι {ο πάπαῖέ οὔ 

ον οἰνίηρ αἰ(οπίίοη {ο απγ(μίηπρ οἱ (νο πα ἀπτίπς Ἰής Ἠ[οίίπιο, ἈΈ]ο τησ] τορτοί {πὸ Ιποοῃ- 

νοπίσπορ {]λαί Ἰα5 ουν. οχροτίοποσά (τουα]ι {118 ἀείαγ, απιά (Ἰναπ]κς ἴἶνο Βαεοτίρους {ον (ιο ραζἷοπί 

οοπἰἀεγαἴοῃ. γγ]ῖο]ι (1ου Ἠανο ππαπί[οδίοὰ ππἆογ {ιο ρεσυ]ίαν πα α[οσίίης οἰτοππηδίαπου», 

ΤῊ [ὉΠ] Πρ Ῥαγαρταρ]ς Ἰνογο Ιπίοπάοἆ {ο βίαπα αὖ {πὸ Ἠειὰ οἵ {πὸ Ῥτο]οροπποπα τ---- 

« Τ]τουρ]ι οα᾽ 8. Ἱε]ρ τὰν τοοῖς Ῥοδίαπησηέ Ίας Όσον Ῥτοισ]έ {ο ἃ φοπο]αβίοι ; {ο Ἰαδί Ῥατί οὗ 

16 ποὺ α]ίοσοί]ιον Ὦγ ΤΥ οὐ Ἠαπάς, ἃ8 1 Ἰαὰ ποροᾶ ; Ὀπὺ γνλογο πηῖπο Ἰανο βη]οᾶ, 1 Ἰανο στα(οΓα]]γ {ο 

πε]κπογγ]οάρο ἐπα {]ιοδο οὐ οί]ογ Ἠανο Ῥουν σγασῖοιΣ]γ απά ο[Ποῖοπί]γ Ῥτονϊάεᾶ, ΤΕ τὴν πεα]]ν πδᾶ 

Ῥογπαϊέ{οὗ, 1 Ἰοροἆ {ο Ίχανο ΒΡ] θα ἃ σοπογα] τογΙδίοη οἵ τὴν {οχέ, δρεοία]]γ (ναί οἵ (ἢ (.οβρε[β, 8οπιθ 

γα]υαῦ]ο πια(οσία]» Ἠανίπς Ὀοσσπιο αγαἰ]αθ]ο αἶποο 1 οοπηπιεποσᾶ τὴν νους; θὰ} 1 τοστεί τὴν ἱπαδὈίίγ 

{ο ο.ΥΥΥ οαὖ Τὰν πο ΠΟΙ. 

ΕΙ οαπ δα Όπέ νου 11{{10 {ο γν]ναί Ίνας αἰτοαάγ αρρεατεὰ ἃ8 Τηπτοάποίοτγ Νοίίοοβ {ο {πὸ ἀἰ[οτοπέ 

Ῥατίς, ἀμ Τ ν1}} γαρτοᾶποο ἃ8 πο] οἱ {]νοο ποίῖοθς 48 ΤΠΔΥ 8οοπα πθοά ΓῺ] ος ἀοθίταῦ]ο, 1 παπκέ τίου 

{πὸ τϑαᾶθυ Ίν]ιο Ἠν]δ]ιος {ου πιοτο ἀείαῖ]ς ἃ8 {ο (ιο Ρεϊποῖρ]ος γγ]]ο]ι 1 ΠΟ], απ νο βύπαϊοβ ἴῃ γλίοἩ 1 

Ἰαγνο Όδοῃ οηρασεᾶ, {ο τὴν ΄ Αοσοιπί οἵ {π6 Ῥεϊηίοα Ῥοχέ οἵ έλα ἀγοοῖς Νονν Ῥοβίαπιοπέ, ση τοπιατ]κ 

οὗ 15 Ἠογϊδίοῃ ἀρο Οὐ το] Βτιποῖρ]ος (Βαρβίον ὧς Βοπ8, 1854), 8501}]} ἰὼ ρτϊηέ, απ {ο {16 ἀθεοτιρίῖοη 

οἵ ΜΕΝ, γουδίοῦ», ἆο., ρίνοῃ ἵπ ΤΥ /' Ππίτοάποίῖοη {ο {ο Τοχέια] Οπιοῖςπι οἵ ιο Νου Τοβίαπιοηί,, 

ραυ]1ελοά ὮΥ ΤνοπρπαἨ», 1806, ἢ ἃ Ροδίκοπρί οἵ « Λάάῑίους 1860, 15 Ῥατί οἵ {πὸ ξοατί] γο]αππο 

οἱ έλο ΄Τηίγοδιιοίῖοι {ο (]ιο Οπίεῖσα] Ῥίέπᾶγ απά Κποπ]οάσο οὔ ένο ον Βοπίρέατεν' οἳ (ο ον. Ὁ, Ἡ. 

ἨΠομνΕε, Β.}." 

Τὺ Ἰα5 αρροαχγοἆ {ο βοπιο οἵ Ὅν, Τησοξι εδ) [οπάς απάθείταΌ]ο ἐλαί Ἰϊς οὐ ]οι οἳ 6 Νοιν 

Τοβίαπιοπέ βου] ο ραῦ]1]ιοά ἐπ 15 οοπιρ]οίο απἀ Ῥογππαποπέ [οσα τ] ποὺ οοπέαἰπίης 8οτηθ {α]]ος 

απ ΠΟΣΟ οκρ]ἰοῖέ δίαέοπιοπί οἵ Ἠ18 νίουν» απ ρτιποῖρ]ος οὔ ογ]αοῖκπα να ἔπ Τπέτοάπαοίοτγ Νοίϊοθ {ο 

νο Εἰγεί Ῥατί αρρ]ῖθε. Νὸ πονάς Όπέ (Ίοεο οἵ Ὅν. ΤπΕΟΕΙΙΕ5 Ἠήπηβο]{ οου]ά οἱ 6οπγθο Ὦο οπαρ]ογες : 

Ὀαΐ 10 πεοππεᾷ Ροβείῦ]ο {ο ρτον]άο απ δας μου απά (οἸοταὈ]γ εαβ]εῖεπέ οκροεί(ἶοι Ὦν Ῥεηαίπα {οροί]χεν 

οοπεσυ(1γε]γ 8οπιο οἵ {1ο Ἰεπάΐπρ Ῥαξξαρες ἵπ {ο ὑπὸ ποτ κβ πηοη(]οπθά αὔογτα; ἀπ αεεοτάΙπρ]γ ἴ]ιο 

ὀ 



1 ΡΒΕΕΑΤΟΗΒΣ ΝΟΤΙΟΕ. 

αἰέοπιρέ Ἠας ὍΘ πιαάο, ἘῸΡ Πδίγαδῖοπς απᾷ {ου ἀῑδοπβδίοπς οἱ πηῖποτ ἃ Πα οο]]αίεταὶ {ορῖο {Π6 

το θυ υγ] παίατα]]ν Πᾶν τοοοασβθ, 1 ποοᾷ Ῥα, {ο {Π|686 ποτ] {Ποπιβε]γαβ, Πίο 1]κοιγῖδο οοπ/{αϊπ. 

πιμο] πιθίίου τοβρεοίίηρ οἴμον οὀἀΠΙοΠΒ, απᾶ έ]ο αρεοῖα] πιτίέ5 ο{ οατ]οτ απά οοπ{θτιροτατγ ΟΥ̓ 108. 

ΤῊ οχίταοί5 Ἠετο βα0]οἰποᾶ, τυ μοι Ἠατο Ώου βο]εοθεᾶ, ατγαπσος, απά {αγπῖρ]ιοά ση Ἠεαάίπρς Ὁγ Ὦ}. 

Ἠοκτ, εαβογ απαγοϊΙάαΡ]γ Ὁγ ἀθίασμπαοπύ ἔνοπι (Παῖς οοπίεχί, απᾶ Ὦγ ο γαπύ οὗ Ιπίεγγεπίπς η]: 

Ὀαΐ 16 18 Ὀε]ίονεά {ἶναί ὉΠΟῪ Ὑ01}] ΘΟΠΥΘΥ͂ ἃ {1116 Ἰπηρτοβείοη οἱ Πν, ΤΕΕαΣΙΗΕΡ5 γίοιγθ ΟΝ. ἐ]ιο ργ]ποῖρα] 

ᾳθββίοηβ οἱ {εαίιια] ο] οἵςπι. 

Οἱ {86 οίμεν Ἠαπά, 16 88. Ῥουπ [ουπά Ιπιροβδίβ]ο 6ο τθαταησθ ΒΘΟΘΒΒΙΆΠΥ ἱπίο ἃ βἶησ]ε οοπιραού 

πλο]ο {ο 1 8 5 οὐ Ααὐμοσϊθῖο Ῥτεβχοά {ο {ιο βογεταὶ Ῥατίδ. ῬποἩ ἃ το-αγγαπσοπασηί, Ἰαά 10 ργοοεεάθά 

{ποια {ἐμο παπᾶ οὗ Ὃν, ΤΕΕαΕΙΗΙΕΒ Ἠπαβθ]Ε, απᾶ Ὄθοι οπτίο]θά τι πο τεδα]ίς οὗ Ἠϊ5 πιαέατοςί 

αᾶρπιοπί οἨ ΘΔ ἢ Δα ΠΟΥ, ποι]ἀ Πᾶν Ἠαᾶ ἃ ἀῑδποίίνο να]αθ, Βαῦ πο αἆθᾳπαίο απἆ αρρτορτίαίο 

ἀθεοτῖρίίοη οὗ ἐμο δα που {165 Ιπ 5 οπΠ πονάς οοπ]ά ποπ Ῥο οὐίαϊποά Ὦγ οοπιρϊ]αίίο; πᾷ {πο εἰς 

Ρατθία] 1158 ἴῃ (μον Ῥγοδοπέ {ουπα 81ο 5αββοἰεπί]γ αάαρίαᾶ {ο {16 το ἱγοππθπ{ς οἱ {Ἴοβθ πιο ποοὰ οπΙγ 

ἃ «Ἠοχέ ἱπᾶθχ οὗ Υ6ί6ΓΟΠΟΘ. ἃ {6η οοΓΓΘΟΙΟΠ5 816 ΠθοθΒΡΑΤΥ αἀάῑδίοπς 816 βυρρ]ὶοά Ὦγ Ὧν, Ἠοκτ 

ΊποΏς {ιο Αάάεπάα απά Οογησεπάα, Ἡ 

Τ]ιο ποτ]ς του] 6 Ιποοπιρ]είο υη(ποιύ βοπηθ αοοοαπύ ος ἴλο ῬτοραταίοςΥ Ιαῦοιτς οἩ ΒΟΉ {ο ἃ 

ορτίαϊπ οχίθηέ 15 τοβί5. Ῥοτίίοπβ οἱ {ο βαθεπιεπίέ Ῥαρ]εμοᾶ Ὦγ 1)». ΤΚΕαΕΙΗΕΣ ἴπ Ἠ]8 ὑγθαίϊβο οὐ 1864 

Ἰαγο Ῥδεῃ {λοτοίογο τορτίπίαά αὖ {π6 οπᾶ, Α Ὀτῖοβποίῖοο οἱ Πῖ5 οἩῖθξ βαΏδεαιιοηίό ]4ῦοιτς οἱ {Π6 βαπιο 

Ἰῑπὰ ας Ῥθυπ Ιπεοτίοὰ ἵπ Ὀχασ]κοί» αὖ ἴλο ῬτοροΥ Ρίαοο. 

ΑἹ {π6 οἷοβθ οἱ ἐ]ιο Ῥτοϊοσοπιεπα Ὁ». ΤπταξΙΙΙΗ ἀοδιτοά {ο τεροΒύ 9Π00 ΊΠΟΤΟ {1ο εκρτοβείοη οὗ 

1.18 ϱγθβέ 89Π506 οὗ ἃ ἀεὈί οἵ ρταίιάθ {ο Μγ. μιαν ΟΗΑΙΚ, ΒΟ. Τε Ἰαά τεροτάεᾶ ἵπ (νο 

Τπ/τοάποίοτγ ἸΝοίῖοε {ο Ῥατύ 11., [88 ὑπνοπίγ γααΥ5 ὑπ 676 βΡροξοη οἱ Μανίπς πιθαππἩῖ]ο Ῥεσσπιο {ΠΙΥέΥ. 

«Που απο Οὐ ΙΒ," Το Ῥγοροξδθά {ο βαγ, - πο Ἠασο αβογᾶεᾷ πιο ἱπιροτίαπέ Π6]Ρ, {ο Ἱν ποπ αἶ5ο 

Ώναπ]ες αγο ἄπο {Γοπ1 1ηθ, απᾶ {ποπι α]] τ 0 ἴῃ ΑΠΥ γΓΑΥ ΠΙΑΥ Ῥτοβί ὮΥ Τὰν ]αροισς.” 

Ἠο πνου]ά οεγίαίπ]γ Ίναγο γη]θ]θά ἕο Δ Βοππο βαο] ο]οδίηρ Ὑγογάς 85. {Π|688 Ὑ]ΙοἩ {ο]]οπν, {θ]κεπ 

τοῦ {π6 Ππίτοᾶοίοτγ Νοίϊοοβ {ο {π6 ΕἸ νϑῦ απά Τάτά Ῥαχίς. 

“ΠῊ 15 γγοτ]ς γγᾶβ πάογήα]κοη ἴῃ {ο 7.1] Ῥο]ίαί ὑπαῦ 10 σγου!] Ῥο {ου 1ο βοῦύυῖοθ οὗ (ἀοα, Ὦγ 5οννίας 

Ἠΐ5 Οματοι. Το Ἠίπι που]ᾶ Τ τογογοπ/]γ τοηάοτ πιΥ ἐπα ΚΒΡΊ Υ]Π ΡΒ {ον ΤΘΙΠΟΥΙΠρΡ' ἨπάταποθΒ; απᾶ {ο 

Ἠ[ς ρῦδοθ απ Ῥ]οδίησ ἆο Τ οοπιπιοπᾶ ταῦ Ίαν Ῥουπ ἆοπο, 1η {ο παππο ο{ Η18 Βου ἆ οσα» Ομτῖοί, ουν 

Τιοτᾷ απᾶ οπ]γ Βανίοιτ.. “ Μαγ Ἡο π]ο, ὈΥ ὑπὸ Ἱπρίταίοι οἵ ένο ἨοΙγ Ἠορί, 6ατο {οτί ναί 

Μοπρίαγο ΒΊΟΝ 19 8010 {ο ππα]κο 5ο Πίο α]γαίίοτ {λτουρ] 110} γη]οἩ 18. ἵπ Ομπὶςί εσας, Ὀ]οςς 

Ομ οπάσαγουχ {ο οχ]ΙὈίέ έλα {οχί οἱ {ο ουν Τοβίαπιοπέ ἴῃ (ο γεν πονᾶς ἴῃ πΙοἩ 16 Ἰα8 Ὄεοτ 

ἐπαπαπη]({οἆ οἩ (ο ογϊάσποο οὗ αποϊοπ6 Δα ΠΟΥ Υ.᾽ἢ 



ΡΕΟΙΕαΟΜΕΝΑ 

ΟΟΜΡΗΩΙΡ ΕΠΟΜ ΡΗΝ. ΤΠΡάΡΙΗ ΑΣ ΟΤΗΕΗΝ ΟΚ. 

Πέ Ἠογκύι Ομ οἱ Γηἰποίμ]ον. 

- ᾿ 1844 Ττορο]]ος ρα] 5μοα απ θά 1(ῖοπ οἵ {]ιο θοοῖς οὗ Πουο]αίῖον ἵπ ἄτοοῖς ππά Εηρ]ίδς {πὸ ἄτοοῖκ 

ἰοχύ 80 τογἰδοᾷ 48 {ο τοδέ αἱπιοδί οπ(]το]γ προπ αποϊοπέ ογἰάσποο, απά {πὸ Ἐπρ]ϊε]ι αἀαρίοὰ {ο 

πιο ἄτοε]ς 5ο τουῖθοά. ἸΤ]ϊ5 Ίνα5 Ῥγορατος ἴῃ ογάοχ {ο ραέ [80 Ἐπρ]ϊο]ι τα ον ἴπ Ῥοβδοβείοπ οἵ 8οπ1ο ΟΕ 

{π᾿ γοδιεδέβ οἱ οτ]εϊοῖσπι ἵπ οοπποοίϊοπ γε] ἶαί Ροτίῖοη οὗ (9 Νουν Τοδίαπιοπί γν]ῖο]ι ἴῃ ιο 6ΟΠΩΠΙΟΠΙ 

ἰοχί τοβίβ Ἱ1ροπ {ο απηα]]οθί Ἰποββατο οἱ ογἰάσποο, απ γη]]ο]ι 1 ραὈ]δλος οἩ ΜΒ. απἰ]οτῖέῖος γγου]ά 

ἀἶβον {αν πιονο {ποπ {ο Ὀαρῖς οἵ οὖσ Εησ]ίε]ι αί]ιογίςοᾷ γογδίοι ἔἶαπ αἲ] νο Βρίρί]ος οἵ δὲ. Ρα] 

{α]κοη {οροί]ιου. Τη ἐπ Ιπίτοάποίίοι {ο (ῖ οὐϊτίοι οὗ έλο ΑροσαΙγῥΣο, Τγοβε]]ο» σαν 8οπιο ποοοιπί 

οἵ Ἠΐ8 Ῥτονίοιθ οτίἶσα] βἰιάΐθς, απᾶ οἱ πὸ Ῥεϊποῖρ]ος γν]ῖο]ι Ἠο ἵναδ, ἵπ απ. Ιπάεροπάσπέ 6011996 οὗ 

οχαπηϊπαίίοἩ, Ἰοᾷ {ο αἀορί. . . . “Τὰ οκαπϊπίης οο]]αίονς οἵ ΜΕΘ, απά ιο νατίοι» τοπάῖησς 

ποροπηραηγίπᾳ Ῥεϊπίοα οαϊ(οηβ, Ί1ο βανν (λαέ αποϊεπέ οορίες Ρεῦδοπέ ΥοτΥ [γοφαθπ{1γ, ἵπ οἰατασίοτῖρίῖο 

Ῥαβεαβοθ, ἃ ἀοοϊβίγο {θ8ίΙπΙοΠΥ αφαϊπδέ {ο ϱΟΠΙΠΠΟΠ ἑοχί απά {ορο ΜΒ. Ιολ Ῥτοδοπί ἃ Ρεπετα] 

πρτοσπιοπέ γη ἰδ; απά ας ἢ νγὰ8 ἱπάιοσά {ο ἱπααΐγο Ιπίο {ο ποίπα] ογἰάσποο 70)" ρατον]ας 

τοπάίηρ8; απᾷ Επάίης (8 οξίεῃ {ο θ6 ΠΟΙ αηδαςἴβΡασίοσγ, Ίο γγοπί ΟΠ {ο οχαπαῖπο ΠΟΥ ας α (οχί 

οοι]ά ο {οτπιθά ἵπ οι ιο αποϊοπέ ΜΕΘ, βου] θ6 ἔπ δα ΠΟΥ 168 {ος ορθνν τοονεὶ, ιο γοτδίους Ὀεῖηα 

θα 458 οο]]αίοτα] πηιίποβςδος ποπ {1ο ΙΠβοΓίΙΟΠ ΟΥ ΟΠΙΙβΒίΟΠ οἵ ἶαμδος, ἅο., 616 απάον οοπβιάσταίίοη. 

Βαο]ι ἃ {οχί ποι]ά Ὀο, Ίο οοπβΙἀοτος, αὖ Ἰοαδέ νοτί]ιγ οἵ ΄ιΟΥο οοπβάσποο λα ναί γν]ῖο] τοδί 0Ἠ 

Ἱπάσβηίίο ᾳτουπά8; ἀπά, ογοπ 1 ἀοίοοίῖνο, 16 πγοι]ά ο αὐ Ἰθαδί αποϊοπέ, απά πγου]ά έακο αδ [ας ποατοτ 

{ο έ]ιο ἐἶπιος οἵ {11ο βαοσοᾶ Ὑγτίίογ {λοπιφο]νος”. . . . . “Ὑπὸ δίαίοπιοπί8 οἵ τίοθῦποἩ φοτνεὰ ἃ5 

Ἱπιροσίαηί βασροβίῖοη,---Μ]αί πο τοπάίηρ 5]ιοι]ά ο πἀορίοά (λούγονος ροοᾷ 16 παρ]έ 5601} ππ]οςς 10 

Ἰα8 αὐ Ἰομδέ 8οπιο αποϊοπέ ογιάσποο; ἀπά, ἐ]ναί τὸ οαᾳ]ιέ δουν ταί]εν {ο {πη κ οἵ Ἠποϊαπς ος οὐ το] 

απέ]ογ](168 ἐμαὶ οὗ Ιποτοαδίῖπα {λλοπα παπποσῖσοα]]γν αὐ ἐπ ηηϊέμηι. Τλας, 1 ἃ δε]οςίῖον πηαδέ Ὄο πηπάο, απά 

1ξ ἴῃ 811 «π568 αποϊοηπέ {ο8ΙΠΠΟΠΥ θ6 Ιπάϊδροπδαδ]ο, 1εί τη Ῥείπιατγ ρτουπιά οἱ δε]εοίῖοπ Ῥο ἐἶιαί οἵ ακίης 

(ιο οορῖο8 «ΠΟΥ {ο Όο αποϊοπέ; (έ]ιο βε]ά οου]ά Όο οπ]ατροὰ α[ογφατά» 1) περ [α]). Ά]δο, 16 νγσὰβ βοὴ 

ὑπαῦ οὐἰ σα] οὐ 1ου ἆο σἶνο ἃ ΚΙπά οὗ ργο-οπαίποπου {ο {ιο ποδί αποϊοπί ΜΑΝ, ΤΠ] φοοιηεὰ ἃ Ἰῑπα οἵ 

ἰαοῖέ οοΏβοπέ ἰπ {ανουςσ οἵ {πὸ Ρεϊποῖρ]ο ῥτοροθοά Γον πἀορίίοας απά (χο πποᾶο ἵπ γη]ῖο] ΞΟ ΒΟ ἆοον 

ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ βοΐ ὑπ πποχο χοσοπί {οδίίπιοῦΥ αᾳαϊηδέ (ιο πιοδί αποῖσηέ, ἃ8 1ἴ {ο οΥοτρονγος 16, ἀἷᾷ ἴῃ 150 1} 



Ἶν ΡΒΟΠΝαΟΜΕΝΑ. 

βασροδί ἃ 6οΠίΤ4ΥΥ 6911156, απά 164 α]πιαζε]γ {ο ἃ πποχο οἶο5ο οχαπαϊπαξίοη οὗ αποϊεπί αι μου {165 ἀπά 

{ο ἃ Πα]]οτ αρρτοΠοπδίοπ οὐ {ο γα]πο οὗ {ιο ογΙάεπεο οἱ αποϊεπί ΜΡΡ,, γογείοπβ, απ Γαί]ους γιου απίοᾶ, 

απᾶ αὖ Ἱοποί] {ο {Π6 οδίαΡ]5ππεπύ οἱ {πὸ απ{]ογΙγ οἵ αποϊοπό ἀοσππιοπίς ὮΥ οοβιρα} {ένο ο ἱοἶδι; ας 

15, Ὁ. ΒΠΟ Πρ, 1π Ῥ]ασςς πΥἨῖο αἀπιῖό οὗ ΙπγοξΙσα/Ιο, ἐ]λαῦ τοπάΊπσς Ιεπογπ {ο Ὀ6 απεϊεπέ ατα ΠΟΥ {ουπᾶ 

ΟΠΙΥ [ΠΏ 80/10 οἵ {πὸ πποδύ αποϊοπό απ{]ογ](ῖοΒ (ΟΣ ἴπ ᾖλοβο Ἰνλ]οἩ α στου 1 {Ποῖα ἵπ {εκέ) ; 5ο {πα {]ιο 

ΑΤΤΑΏ Φ6ΠΙΘΠ{ οἱ Δα ΠΟΥ 0108, 196, αοοοτάἶπα {ο απθϊφπΠ(γ, απάἀ πα, ὮΥ ὑποὶν δοοογάδποο τ]. ΒΟΉ. οορίθΒ 

οἱ {86 οπο παπᾶ, απά 411 {Π6 πιοτο τοσεπί ἀοοππιοηίς βία πα] Πρ οἩ {ο οἴου, ΙΙ Το {οτι {ο οοἰποῖάο 

η (Ἡ {ιο ἀῑςαΙραίῖοτ πγ]ῖοἩ σου] Ῥο οᾳια]]γ τοφι]δί(ο 1 ο οκαπΙπαζίοη Ίγοτο εοπάιιείοᾶ ϱοΠΥΟΙΡΟΙΥ, 

Ὦγ Ππαπϊτίης, τι ναί ΝΟ. ου γ]αί οἶαβς οἱ ΜΒΡ, ατο {Ἠοβο τοπάίπσς πού; {ουππά ὙΠ ]10 ἢ) Ἡγο ΊΠού οἩ 

Ππάορεπᾶοπί ϱγοιπά8 {ο Ἠαγο Όεει οπσο γ]άο]γ ἀπαφοά οἵ ρογμαρςθ σοποταΙ  ΈΤ]οτο γγας μας ἃ Ροϊπί 

τοβσ]οᾷ βίτοπρ]γ τοδοπηρ]πρ {πα οἱ Ταομππαπη: {πο ραίἩ, Ἡοπγογεν, ]εαάϊπς {ο {ο οοπο]ιδίοη5 μδᾶ 

ορ. Ὑγ]ιοΙ1γ ἀἱογοπέ, απᾷ {ο στοιπάνγοτ]ς οὗ αποϊοπέ Δα μουν γγαδ ἀοιΡ]γ ἀείεπάσά, Ὦ} {ο ἂρ οἵ 

Όνο ἀοσαπισπ{ς {Ποπιςο]νο», απᾶ 4180 Ὦγ ιο Ργογοὰ ασο οὔ {]ιο τοπᾶϊπσα οοπίαϊποα ἴῃ {ποτὰ απά ἴπ {οσο 

11 (παπι, 

6οπο)αζ δίαέειοπέ οἱ Ῥηπαῖρίορ. 

ΤΊ] ορ]οεί οί 411 Τοχίαα] ΟΥ̓] οἴϑηη 15 {ο Ῥγοδοπέ απ αποϊοηί Ἰνοχῖς, α5 [αχ α5 Ῥοβδίρ]ο, ἵπ έἶο γαυΥ 

πονάς απ {ογπι ἴῃ πγΙο 10 Ῥτουθεάεά {ποπ {1ο τυ του οἵνι παπᾶ. Τ]α5, π]οι αρρ]ίο {ο ἐἶιο ἄτοε]ς 

Ίου’ Ἑοβαπιοπέ, {ιο τοβ]έ Ῥγοροβοᾶ 18 {ο αἶνο ἃ ἐοχύ οὐ Ίιοβο ἨΙΙΠο5, 48 πθατ]γ α5 οι Ῥο ἆοπο ΟΠ 

οχσίῖπς ογ]άσπσο, ΒΠΟ] ἃ8 [ΠΟΥ Ίνοτο Ὑλοη οπ]σίπα]Ιγ αΥγίοη ἵπ {Π6 βγεί οοπύανν. 

“Ὑ͵ 116 {Π6 οὐγοοέ οἳ {π6 {οκίαα] ογ]Μοίδπα οἱ ἔ]ιο Νονν Τοβίαπιοηί 15 αἀπιέοὰ {ο Ῥο ἴ]ιο Βα πιο, 

{ποῦ απο {πο γουγ ἀογοπί τοπίο» Ὦγ γ]ήσ]ι ἀβονοπί οὐ ϊξους πιαγ 5οοῖς {ο δεῖν αὖ {πΠ6 Ῥτοροβοᾶ 

τοβα]6; ΓΠΘΥ 876, Ίούγενοχ, 80 ἀϊΙοτοπί, ἐἶναί έ]ιο οοπο]ιιδίοης οππποῦ ὃο Ιάοπέῖσα]: ἴλο οπο 18, {ο τοσατά 

Ώιο πηαδς οὐ ἀοοιπποπίς η1|)}6) 10}, απιᾷ {ο {α]κο ἔλοπι, οἩ. {16 στοιπά οἱ (]εῖν πάο ἀ[αδίοη, α5 ἴ]ο 

Ροπογα| Ὑηίιοξςος {ο {1ο {οχί ΠΟ ϱἸου]ά Ῥο αἀορέοᾶ; (ιο οέ]ον 15, {ο 1186 ἔ]οβο ἀοσοιιπιοπίς γγ]ίο]ι 

πο 7), ἐΛοηιδεῖθο» αποϊοπ{, ΟΥ ΥΥΝΙΕΠ, αθ ἃ ἀοπιοπείταξοᾶ ἐμοῦ, οοπ{αϊπ ἁποίοηέ τοπάἴπος; απιᾶ ἔ]ας {ο ρἷγο 

ἃ ἰοχὺ γ/ἨΙς] γας οπττοπέ αὖ Ἰοαδέ ἴῃ {πὸ {οατί]ι ΟΠ ΡΥ ο{ οι τα. Οἱ {Π6 οπο 5146, ἴποτο απο {Π0 

1395 οὐ ΛΣ, πυϊυύοη Γποπι (νο οἰσ]ί] οοπίἩγ {ο {Π6 βἰχίθοηία ἢ οἩ {]ιο οἵου βίο, έΊογο απο ἃ ἴδ 

ΜΡΡ, οὗ ρτϑαῦ απ Πέγ, {οροί]ου ψΙ(]ι ἃ {ουν οἱ Ἰαΐου ἀαίο; απᾶ (ιοβο απο βιρρονίοα Ὦ} (ιο αποϊοπέ 

ΥΟΥΡΙΟΠΘ 1η Φ6ΠΟΥΗ1, απά Ὦγ ἔ]μο οἴαίῖοπς οἵ οοσ]οβίακ(ἶσα] υητ]έους.”. 

«Ίου Τ Ῥο]ίεγυο {]ιαί ἴπγο (ῆπρε τ οὐ {πὸ αὐπιοϑὺ ἱππροχίαποο αὖ Ῥτοβοπέ ἵπ {πὸ ον] Εοΐκπα οὐ {80 

{οχί οἱ ιο Ναι Τορίαπιοπέ: (1) Το ἄγαν ἃ Ἠπο οἱ ἀἁοπιατοαίίοι ας {ο τολαέ οτἰἶσα] αἶάς 5881] Το 

απ 94 α5 βοοᾷ απά ταβο[α] Ὑγ ὑπο 5868 ; απᾶ (11.) ΤῸ ἀοίογπηίπο 45 ἃ Εποᾶ απᾶ φοξ]οᾷ Ῥειποίρ]ο ἐμαὶ 

{πὸ οπ]γ Ῥτοοί {μαΐ ἃ τοαᾶίπς 5 αποϊσηέ, 19, ἐπαῦ 10 18 Γοιιπᾶ 1π 8ομίο αποϊοπί ἀοσαπιοπί. 

«Ῥοῦ]ι Όιεεο Ἰάθας Ίνοτο οπιποϊα(οᾷ Ὦ} ΕτίοκρασἩ : Ίνο βαϊᾷ, “Ῥοχ]αρς γγο 5811 βοοπ Ίατο {ο ἐμ πῖς 
οἵ ]ορβοπίπο οι ΟΥ̓ σα] 145, ταί]ον ένατο ἱπογοαβίπρ' ἔλοπι γη]οαῦ πας, ν ων Τλοσο, ἱπᾶθοα, νγ]ο 

ϱ41ΗΥ ΟἿ οπΕεῖθπι 5 {ΠΟ Ρ]ν 16 πγογο ἃ ἡηδο αηίοαϊ αν, απο ἀο]ισ]ιέοῦ γη] 5ο πππιογοι8 απ ΑΥΤΑΥ οὗ 

ΝΟ (ὥσθ. Οὐ. 1, Ῥτωί 9.) Οἱ {Π|᾿ ολοι ροῖπέ Ίιο βαϊᾷ, «Έμονο ἶ6 πὸ ποσᾷ {ο τοροαί, ασαΐπ απά 

Ὁ Πονιιο Τηὐποδπιείίοι, νο]. 1ν., Ρρ. 199-141. 



ΡΙΠΟΙΕάΟΝΜΕΝΑ. ν 

πραΐῃ, ἐπα τοπάίηρς, Ἰγ]ϊσϊι, ]οο]κοὰ αὖ πι. {ᾖοπιδε]νοἙ, Ἱγο μου] ]αάμο {ο Ῥο {πὸ Ὀοίίοτ, ατο ποῦ {ο Ὀ6 

Ῥτο[εντο, 11ος αι(λεηἱσαίειί ὃν αἱ ἰραδὲ 8ΟΠΙΕ αποίοπέ ἐδδέϊηιοηῖοδ. (ἄν. Τεδί. 1. Ῥτο]εμ. Ρ. ]κί.) 

“ΤῊ. κο]οοίίοι οί αέ]λοτίάθς ππιδέ πού Ὁο ἃ πιοχο ατὈἰατγ Ῥχουθάπτο; Ῥαέ 16 πιαδέ Ῥο {πὸ 

πάορβοη, ἃ8 ἃ Ῥαδί5, οἵ βαο] ἃ8 απο ῥγουεά {ο ὈΘ υυϊζμοββοβ του την οἱ οοπβάσποο, Αποϊομι ΜΒΕ., (80 

οἰάον γοβίοΠΒ, απιά ιο] οατ]γ οἰαίΙοπς 8 Ἠάγο ϱΟΙΠΟ ἆογπ {ο 8 ἵπ ἃ ἐγαδίψοτί]γ {οσπ, ατὸ {ιο 

νΟΙΟἨΘΥΒ, απᾶ ἔ]ιο οΏΙγ οογίαἰπ 9Π68, ναί δὴν τοαᾶίπςρ ὦ αποϊοπί, Απά αραϊπ, (οπιραγαέίνο Ογἰοίδηι 

Ῥτουος, έἶναί {η φο]οσίῖπῃ {686 δα μου {168 γγο 4ο ποῦ αοί οπιρἰτίοα]]γ ΟΥ̓ ταβλ]γ, Ῥα{ ἐἶναί το το]γ οἩ έ]ιο 

ογιάσποο οἱ Ψίπεςθος Ἡ]λοδο οματασίος αἀπαῖίς οὗ Ὠοΐπς ἐοδέο. Απά Ὀοβίάο» (ἶιορο ΛΓΒΒ. νη]ίο]ι ατο 

ποίπα]]γ {ιο οἰάσφέ, γγο ΤΥ αδο ἃ8 να]ααὈ]ο ααχἰ]ατῖος (Ίχοβο γγ]χοβο φοε/α) ἐσσὶ ποοογᾶς τ ἔΊνοτα, απιά 

ναί οἩ νο ρτουπᾶβ; 15ί, Ώοσααβο {πὸ οἰπατασίον οἱ βαο]ι ΛΙ55, 15 βἰχουνη [ποπι ιοῖν ᾳοπενταὶ αρτοσπιοΏί 

ἢ (ιο οἰάοδί; απά 9η4, Ώοσσαβο 16 15 αἶδο Ῥτογοά Ὦγ ἴἶιο βαππο ογ](οτία οἵ ποοοτάαποο γη] ἐπ6 Ῥουέ 

ουσ] γοείοη8 απά οἰαίίοπβ. . . . . “ΤΥ ιο ο]άορί ΜΒΕ, μαᾶ πιο οχἰρέοᾶ, ἀπ γγο Ἱγογο 16 Ἐ, 8 

ο 409 ὙΠ τοβροοί {ο 80 ΠΠΔΠΥ ο]αβοῖσα] απ{]οΓ», {ο ΜΒΑ. Ἰαΐου (λατ ιο {οπί] οθ(ΙΥΥ, ἐσθ οπ]ἶσα] 

Ῥηϊποῖρ]ος ταῖρ]ιέ 5111 Ἰανο συϊάοἆ τι8 ατὶσΏ{ ὧν ΙΙ γοδροοία. Ὀπαί νο ππαγ Ὄο (ἰκαπ]{α]. ἐἶναί ἀοἆ Ίνας 

ἵπ Ἠία Ῥτονίάθποο ογάουθα οἰ]ιοιγγίκο (λατ. ἐ]αέ γγο οἸοι]ά Ὀο 80 Ἰθβ; απά έἶνας τὸ Ἰανο ὑπ βαἶν- 

Γιούῖον οὗ τιδίης {ιο οἰάσεί ΜΒ. α5 Ὑίποβθος οὐ πὸ αποϊοπί {οχί. Τ]οῖν ασο πγου]ά οα15ο ἔλεπι {ο 

Ἰανο ἃ Ῥυππατγ οἰαῖπα οἩ. ος αἰἐθη οι ; {μοῖρ Ῥτουοά εἰατασίου οφιια]1γ βἸνουγς ἐἶνας {18 ο]αῖπα 15 γγο]] 

{ουπάεᾶ.” ς 

“Τί Ἰα5 Ώου τοροαίοάΙγ αγσοἆ (ναί έἶιο {αγ πποδέ αποϊοπί Μ ΘΚ, Όσαν Όπί ἃ τηϊηαΐο ῬΓοΡοτίΙοΠ {ο 

(ιο πηᾷςς οἱ {ιοβο γγλ]ο]ι ροχ]ς]ιοὰ ἴπ ἔπ οα1]γ οοπίαχῖο5; απιά {Πππ5 {]χο Ἰοβὲ οορίος 1ΠΣΥ Ἠανο οοπίαἰπεὰ 

ἃ ΥΟΥΥ ἀϊβετοπί {οκί. ΤῸ αρροα] ἴτοπα τυ αὶ το Ἰανο {ο λαέ τὴ πογος οαἩ Ἰανο, {τοπ γγ]αί Ὑγο ΠΟΥ 

{ο π]ιαί Ὑνο πονοχ οπη που, που]ά γα ον τι αὐ οποθ Εγοπα πο ἀοπιαίη οἱ Γαοί απά Ῥγουἳς ἱπίο ὑμαΐ 

οἱ πιοτο οοπ]θοίιγο απά Βα ρροβι(ομβ, Τ]ο γγογάς οἵ Οἴσστο παρέ 6 {α]κοι α5 ἃ βυϊποῖοπξ 4ΠΒΥΥΟΣ {ο 

πο] δασπιϊθίηρς: “ Εέ γἱαϊριίμηι, αα ο χε Λα βοΙΗΝ πλ] ἀἴσοεγο; αὐ ΕΚΕΚΕ οὐ ΗΛΡΒΕΠΕ ΝΟΝ Ροβδύν τς.) 

(Οἷς. Ῥτο Ατο. 1ν.). 

 Ἠγλαί 1 ΑΠΥ οηο Ίγοτο {ο 51Υ, ἴῃ ἀοίοποο οὗ ἃν ἀοσίίπο οὗ Ριπείίσο, ἐπα 1έ 18 ἔσαο ἐμαΐ 1 15 πο 

(απα]ιέ, ος ια 16 τηαγ οΥοΠ 8οοπι {ο ὃο ἀἰδοοππίοπαποσί, ἵπ {πὸ (ποπίγ-εογοπ Ὀοοἷς οἵ ὑπὸ Νου; 

Ἐοδίαπποπέ γγ]ῖο] τὸ Ἰανο, θὰ ΠΥ πιαγ 10 ποί Ἠαγο Όσοι ποα]οαίοά ἴῃ οὐλον" τὶ εἰ σβ οὐ ἔμο Λροβί]ο», 

ον {ΘΙ οοπΙραπΙοπΒ, τολίο 10ο ᾖαθο ποὲῦ Τὰ ιο τϑα]π8 οὗ Ῥατο Ἱπιασίπαίίοη οΠ9 ποβίίοη 48 {ο 

Ῥοββιδί] (1ος 18 ]αδί α5 ποοᾷ 8 αποίλογ, 

«ους ἴδ πού βίτῖ]κο {Ίιοβο Ὑπὸ Ὀτίπρ {οτνγατά {118 (πίο οὐ]οσίῖοτ (απ 1}, οἷν {πον ΟΥ οοΠ/[οββίοη, 

(Ίιογ ατο ΊΥοΝΥΥ οὗ τοροαίίηρ 10), ἃ5 αὖ Ἰουδέ δίησηίαν, Ὠναί Απ, (πὸ οἰάοςί ἀοσππποπίς Ῥο]οπᾳ {ο (ιο κὶπὰ 

ΒΊΟΝ {1ογ ἆοοτγ, Ὀοσπιδο οὐ (ιοί Ῥοῖπςρ ἴῃ ιο πιπιοτίσαἱ ταϊπουὶ ἐν ὃ ἜΤ]μας οσο πονν]γ-{Γουπά 

Ῥαϊπιρβορί ε]ιου]ά ὀχ αἰ δὶ. 1{9 το]αξίοπ {ο (νο οἰάοδί οορίο» Ρτονϊουδ]ν Κποννα ἢ ὙΠαΐ ἃ γοτείον οοπηῖπς 

πομ]γ {ο β]έ (Αιο]ι α- (ιο Οπτοίοπίαν Ἁγτίας) ΒΒ] 51] 9ο Ῥοσνοσδε]γ αὐ ον ἔτοπα {ιο ατταγ οἵ 

τουοπέ ΜΕΝ  Βαΐ, ἱπάσεᾶ, 1 ἴῃ ἐἶιο οατ]γ οοπέασίος Μ99, ἀῑά οχῖρί γν]ῖο]ι αοοοτάεἆ τι πὸ Ἰαίου 

1ηᾳ58 οἳ οοΡί6Β, πο] ἀοοιππσπίς πνου]ά Ῥγοβοπί ἃ 5ίταησο πὰ απασοππ(αδ]ο οοπίκαἀἹοίῖοπ {ο {πὸ οίνου 

ποπ απηθη(ς γη] Ἠγ]ιῖο]ι το παἰρ]{ οοππραγο έἶλοα. Οοππρατα νο ΟΙ οἴδπα ψου]ά Ῥο αὖ]ο {ο Ῥτογο ἐμαὶ 

Ονοῖν (οχί τγὰ8 αὖ Ἰοᾳςέ εαςρίοίοας. ἢ 

9 Αοοουπί οὗ έο Ῥητϊπίοῦ Τοχί οὗ νο Οτοοὶς Νου Τοβέωποηέ, ρρ. 1714--ξ 118, 



τὶ ΡΠΟΤΕάΟΜΕΝΑ. 

6οπργαέίωο (ὐγἐϊοίϑηι. 

ΒΥ (οπιραραέίοο ΟΠ ἱοἰνἩ ΙΤ πποαπ 5πο απ Ιπγοβίίραίίοη 45 8Πο7/ τ μαῦ {ο εἸαχασίου οἱ ἃ 

ἀοσιπησπό 15,--- ποῦ ΒΙΠΡΙΥ {οπι 105. ασο, Ὑ]λείπον πονπ ΟἹ βαρροδος,--Ραύ {ποπι 168 αοἰπα]. τοπάἴπσς 

Ῥοΐπρ ΑΊοΊΥΠ {ο Ὀ6 ἴῃ αοοοτάαποο οἳ ποὺ ὙΠ οργίαϊπ οίμον ἀοοιππθπί. ὮΥ απ οδπιαίο οἱ ΜΑΡ, 

ΏιτοιρἩ {ΠπῸ αρρ]οαίίοη οἱ οοπιραταίίγο ογΙΙοῖδτα, 15 Ιπίοπάςᾷ πιογαΙγ 5ποἩ απ ατταηρεπιοηί α5 ΠΙΑΥ 

οπαῦ]ο 16 {ο ο ρα1ἀ, ναί οοτίαϊη ΜΒ, ἆο, α5 ἃ ἀοπιοπδίταίοά ἐμοῦ, Ῥτοβεπί {οαίιτος οἱ ο]αβδιβοαίϊοη ἃ5 

πστοείηο ΟἹ ποῦ ασγοσῖπο ἴῃ {οχύ γη αποϊεπί Δα ΠΟΥ 0165 ση νη]οἩ {ΠΟῪ ατο οοπιρατεᾶ. 

“ΤῊ 6 ΜΒΡ. παακέ Βτδύ Ὀο βίαίοἆ αοοοτά1πρ {ο αρο, απᾶ {ο Ικπούνπ δ Π 0165 απποπρδύ {Ποπηβε]γος {πι 

οοτίαϊπ ρατί]σ]αγς.”” 

««Τλο Ῥνοςθβ οἱ Ἰπγθβίϊσα(ῖοη ΠΟΥ͂ 15 {ο ἴα]κο βπο] Ῥάβθαρος α5 αΠοτά σουᾷ απά τιποςπῖγοσα] 

ογιάσπος; {ο Ιπᾳπῖτο μοῦ αγο ἴλο τεαάῖπος ὙΠΟ ἴπ 8510} Ῥ]ασο5 απο 5αρροτίεᾷ Ὦ} ᾖποιῦη. ΑΝΟΙΕΝΤ 

{οβίΙπΙΟΠΥ ; απᾶ ]επ {ο 5688 π]αῦ ΜΒΡ. βαρροτί β110}} οατ]γ ογίάεπσο: απά {8 16 τπαγ Ῥο 1θαγπεά 

πλοίου {1ο οί αποϊοπέ ΜΡΡ. (πα ἴ]ιοδα γ]ίο]ι αοοοτά γη(Ἡ (λλοπι ἴῃ τοιᾶῖης) ἆο οἱ ἆο ποῦ Ῥτοβοπό 

{αὶν 8απαρ]ο8 οἱ {ο αποϊοπί {οχῦ. 

“ΠῊ Ῥαβεασος Ὀγοιισ]ιό {ουγγατά Ενκὺ ση] Ῥο 8οπιο οἱ ΙΟ] {ιο αἆγοσαίον οὐ {πο πιαδ οἱ {16 

τοσσπῦ οορῖα5 πᾶν το]ῖοά ; α5 {]ιοιρ]ι {π6 αποϊεπέ ΜΡΡ., γη]ο]ι 5οππθ οτ]]ο5 Ίανο οοηδΙάογοᾷ {ο Ὄο οί 

Πιο πποβί γα]αο, οοιζά ποέ Ὦο {ο]ογοά τὶσ]6Ιγ ἵπ {πο τοπάίπρς γΥἨΙο]ι {6Υ Ῥτοβοπί. Πο Ροϊπί5 οί 

παν ὙΠῚ1 Ῥο ἵπ βποἩ Ῥ]ασς, 1, Πα τοαάῖπασς απο αὐξοβίθα α5 αποῖοπέ, αφανέ |Ἴοηι 86 ΜΣ. 

Δα ΠΟΥ (168 Ὁ απᾶ, 2, ὟΥ μαῦ ΜΒΡ, βαρροτίύ {ο τοπᾶῖπρς 5ο {αγ απ{]οπ/]οαίοά Ὁ ΤῊ γοαᾶο 15 τοαοδίεᾷ 

ἴῃ ομο]ι Ῥ]αοο {ο οῬβοιγο Ῥατοι]ατ]γ τυ μα τοπάῖπς 15 ῥγουε {ο ὅδ απεἰοπέ Ὦγ ο ]οῖπί ουϊάθποθ οἵ 

ἀἱβονοπί νουβίοἩ5, πα (η 9αβο5 π/ηοτο {ο Ῥ]ασο μᾶ8 Όθοπ οἵίοᾷ) Ὦγ εατ]γ αποία/Ιοπς.” 

ΓΑ Ι8ὺ οὗ 72 Π]αρίταίῖνο Ῥαφεαρο» {ο11ου/Β, ἔτου οἱ τ 101 ἅτ ἀῑδοαδεοά αὖ Ἰαπσί].] 

“ΡΟ, ἴ]οη, 15. ἃ βαπηρ]ο οἱ {ο Υ6ΓΥ ΠΠΑΠΥ Ῥαβδαρος, ἴῃ ΠΊΙΟἩ, ὮΥ ἴμο (οξίπιοπγ οἱ αποῖοπί 

ΥΟΥΘΙΟΠΑ, ΟΣ {4416Υ5, Ενας βοἩ ἃ τοπᾶῖπο Ίναθ οπγτοπύ ἴῃ ὙΘΙῪ ΘΑΡΙΥ Μπορ, ἴ]ιο [αοί 15 Ῥγογοά Ιπαπλῖί- 

αΡΙγ; 50 {παῤ ονο 1 πο οχίβίϊηρ ΝΓΒ. βαρροτίοά 5ο] τοαάίπᾳς, {οΥ πγου]ά Ῥοβξοξς ἃ Σίτοπρ εἶαίπα ΟΠ. 

οἵ αὐδοπύϊοι : απᾶ βιιο]ι {αοίς, τορίΐπο οἩ. ΘΟ θ᾽ πο ονΙάεπος, ταϊρὺ Ίαγο πιαάο τι8 ἀοιβί, τ] θύμον {1ο 

οἷ (ναπβ]αίοι ἃ πα ουτ]Υ ἨντΙ{οΥ5 616 ποῦ ἴῃ Ῥοββοβδίοι οἱ Ῥοίίου οορίο5 {απ {Π6 Ἰη 0} οπος γγ]]ς]ι 

Άανο Όθοι ὑγα δι θα {ο τι8. Βιο] {αοίβ 8ο Ῥτονοᾶ πισ]έ ]οαά {ο {π6 ΙπαΙΙΣΥ, Ἠλαίμοχ {]ιοτο αγο πού 

80ηιο ΜΙ. γν]]ο] αοσογά ΥΠ] ἐ]οςο αποϊοπῄ τοαάίπσς; απιά γγηοπ Θχατηϊ πίοι ΒΠου 5 ὑπᾶῦ 5ποἩ οορίε5 

αοἰπα]]γ οχίδὺ (α]έποισ] {ΠΟΥ απο {ιο Ἴθι ἴῃ οοπίταςέ {ο ἴ]ιο Μιά), 10 ππγ Ῥο τοραχάσά α5 ἃ ἆθΠΙοή- 

εἰγαίοᾷ Ροῖπέ ὑπαῦ 5. ΜΑ3, ἆθβογγο ῬοσυΠαχ α{θοπίίοι, 

5 ΠῚ Ιο ἔθυσα Οοπιραγαίίνε Ομἱοίθα 16 αρρ]ίοά Ὀγ Ὅν. Ττοσο]]ος (ή Ῥτιπίοά Τοχί," ρ. 89) ἕο ὑπὸ ρνοσοςς Ὦγ πο] 
Ῥοπί]ογ Ἱορος ἴο τορίοτο ὑπὸ ὑθχὺ οἳ ὑπὸ Νου; Τοβίαπιοπῦ Ὦγ πιοσΠς οὐ “' {ο ασγοοπιοπύ Ῥεύγγοσπ ἴ]ιο ο]άοδὺ Ταἰῖη απά 
ἄνοεις ΜΡΡ.” «Το Ππινοάποίίοι οἳ βαοἩ α ἴδια αφ 15, Ἠο βαΥΒ, “ βοπγοθΙγ ἀεπιαπᾶς απ προ]οσγ.. ΤΟΥ 5οσπ]ατ 
του! ο απ] α1ϐγ αἄπιῖς ο οὐπηραγαίίοε ογτέἱοίδην οὐ {πὸ ἐοχί, Γον ὑπο Ἠαγνο ἵπ αοπονα] οοπιο ἄογγ {ο τι ἴῃ ΜΑΡ, οἵ 

οπο Ίαπσιάρο οπ]γ. Νοὺ βο ὑπὸ Νου; Ποβίαπιοπί; [ου ἔπιθι ἃ ΠΟῪ οἸοπιοπί Οἵ ἑοχίπα] ον] ὑ]οίδτα Ππηδέ Ῥο οοπβἰάονος : 

ἃ 10 15 αν αβΙΠΜγ ὑο απο οοπιρανα[ῖνο ο] Μίοἶσπι ἐ]ναῦ οπαῦ]ος τἰβ ἐο Γουπι ἃ ππουθ οοιγοοῦ 1ἀάσιπσπῦ οἳ ὑπο αρβο]αΐο ἃπα 

χο]αίϊνο Υγα]αο οὐ ἀῑ[ονοπί ΜΒ. απᾷ νονβΙοΣ.” 

Ἢ « Ῥηϊπίος Τοχί, Ρρι 182, 198, 



ΡΒΟΙΠΕάΟΜΕΝΑ. γα 

“1 Ἰανο οἶίθᾶ πιογο ἴἶνατ βουοηέψ Ῥαβαρος οἱ {18 Ἰάπά; απᾶ ἐῑιοίς πππιῦου ππαγ, 1 Ῥο]ονο, Ὦο 

Ἰπογοββοᾶ οαί]γ {ιροπέγ-/οἰά :---ἴλογ αἲὶ Ῥπονο [86 βαπιο Ροίηέ,--- λαέ ἴῃ Ῥ]ασος ἵπ γη]ίο] ἘΠ πιογθ 

να]ιαῬ]ο αποἰθΏέ ΥοδίοΠΒ (ΟΕ 8ΟΠΠΟ οἵ (λοιπ) αστου ἴῃ ἃ ραν ϊοαϊαν τοπάῖπα, ος ἴῃ ὙΠΟ. ΒΆΘΗ ἃ τοπάῖης 

μιὰ αἰδέϊποέ μαϊτβέῖο {9ΗΠΠΟΠΥ, πᾶ ἔ]ιο πιαςς οἵ ΜΙΒΒ, βίαπα ἴῃ ορρορίἶοπ {ο 80} ἃ Ἰθοξῖοπ, {λογο αγο 

οοτίαῖη οορῖθ συ μοι αδίζιαΙἰγ αρ]λοὶά (ο οἱ ον τοπάίηρ. 

“ΠῊ 6 Ρα5βασο8 Ἠαγο Ῥουῃ (ακοη οἩ πο Ῥεϊποῖρίο οἵ βο]οοίίοη οχοορέ ἐἶιαί οἳ αἰνίηρ Βα 0 ἢ αἱ Ὀτίπα 

οπέ {Ππ|8 Ροϊπί οἸοαχ]γ. ΊΤ1ο8ο ἔτοπι δὲ, Μαίου; ἅτ Ῥ]ασος ἴῃ ἰοῦ ἀοίοπάσν» οὐ {86 πιᾳ5ς ο οορίεΒ 

Ἰμαὰ (οπικο]γος ἄταπγπ αξίοπίίοη {ο {ο αποϊοπέ τοπάίπᾳ», 885 ἐλουρ]ι (1ο σοι ποί Ῥο [οἸ]οπγοά. Έ ον 

{]ο Βα]κο οὐ ῬγογΙ{έγ τποβί οἵ {]ιο Ῥαβεασες Ίανο Όσο ρἶνοι γιοί τοπιατῖς, απά γη]λουί απγ αἰθεπιρί 

{ο ίαίο {ιο Ὀα]απορ οἵ ογἰάσποο; {ο 10 πγας αβ]οῖοπέ {ΟΥ {ο ΡάΓΡΟΒΟ {ο Ῥτογο ἐἶαί {Π|6 Ὀερί γογδίοΏΒ 

ἆο αρ]ιο]ά εογίαϊπ τοπάίπσ8 (ο/ίοη ἵπ αοοογάσποο τι [ἢ ΓΗ]νου), απ ἐἶναί (Ίο τὸ ἴῃ (18 οοπβτπηοᾶ Ὦγ 

οοτίαϊη ΜΒΑ, 

α Έγου ἤθη τοῖν πιὶσλί ο βαϊὰ ασαἰποί ἃ τοσᾶῖπρ 80 α{ορίοᾶ, 1έ πωαδέ, οἩ Ῥτἰποῖρ]ο» οὔ ογίάσπορ, 

νο τοσατάοςἆ ας ΛΙ] ῥγοδαδία, ουοπ 1Γ ποῦ οογίαϊπ]γ ροπιίπο, 

“ΠῚ γεϑηέ, {μ 6, οἱ {{||5 Οοπαραγαἶνο ΟνΙοῖρδπα βίαπᾶς ενας :---- 

«Ἠοπάίπρ», Ίλο8ο δα αὐ ἐγ 19 Ργογοά αρατί {ορ ΛΓΒΝ,, απο Γοαπᾶ ἴῃ τορθαίεᾷ Ιηδίαποος ἵπ ἃ 510 

οἵ {1ο οχίαπ{ οορίος, 

«Τ]ιοεο {ουν ΜΒ5,, ἐπ0 ἑοχέ οὗ γνλ]ο]ι 18 έ]ας Ῥγογες {ο Ὦο αποϊθηέ, Ιπο]αζο 8οππο (απᾶ ο[ίοη φουοτα]) 

οὗ (ιο ο]άρεί ΛΙ95. οχίδην, 

“ΤῊ 8ΟΠ1Θ 60565, [ἢ αὐξοβίοα αποϊοηέ τουᾶΐπο ἵ5 απ ἴῃ Ὀπέ οπο οὐ (νο ΛΓΑΑ,, Ὀαέ {Πο86 οὔ (16 

πηοδέ αποϊοηί 018 88. 

α Απά, 88 οθτίαἰν ΛΡΟ. ατο Γουπᾶά, γ ἃ Ῥτουσβα οὗ Ιπάποίῖνο Ῥτοοῦ, {ο οοπίαἶπ απ αποϊθηί {οχί, 

ἐμοῖς οἹατασίου 45 ὙΠ Π68865 πηιιδί Ὦο οοηβἰἀοτοά {ο ὃς 80 οδίαὈ]λ]ιος, ἐἶναί ἴῃ οἴ]ετ Ῥ]ασςς (ιοῖτ 

{65{ΙΠΙΟΠΥ ἆθβογνες ρεου]ῖατ νοὶ σέ, 

«Τί 18 ἴῃ ναῖπ ἴον 1 {ο ο οὐ]εοίοά (ναί (ο τοπάῖπας οὗ {πὸ ΝΟΥΑΙΟΠΑ, οὐχ Ἰγλίο] 5ο τυ. 5ίγθβΒ 

8 ῬδῬη Ἰαἱᾶ, ατο ραπο]γ αοοϊἀοπίς οἵ ἐγαηδοχίρίίου ος (ταπηβ]αξίοη, απά ελαί ἔ]λο ἀοοογάδποο οἵ ορτίαϊπ 

ΝΙΡΒ, γη ἔἶνοτα 18 οᾳ πα]]γ έο τοδυ]έ οἵ Γογέπίοις οἰτοαπιδίαποσς, ΟΥ οὗἉ αγυϊίαςγ αἰθοταίίοι. ΤῊΪΒ 

πηϊα]ιί ο Ῥ]αιδίρ]ο 1π έλο οπ8ο οὗ 8οπ1θ 0Π6 γουβίοῃ ; θαῦ γηλθ {νογο χο {10 ΥΘΙΒΙΟΗΦ πλ] οοπαὈίηο 

ἵπ ἃ ἀοβηῖίο τοπάῖπρ, {18 Ῥ᾽ απ ὉΠ ν 15. απιοςί οχε]αᾶεά ; απά 5ο θη {ιο αοοογάϊἶπᾳ γογείοη8 ΔΥῸ 

ἐηνου, ΟΥ 701)", ΟΥ̓ 6Υοπ ᾖθο, 512, ΟΥ δέγοι, [6 Ῥα]αποο οὐ ρτοῦαβΙΠ(16Β ἴπογοβδος ἵπ πο] ἃ ταῖο, 88 

{ο απιοιπέ {ο ἃ πιοχα] ογἰάσποο οὗ ἃ [ποὺ οἵ πὸ πιοξί οοπτἰποῖπς Κιπά, 

“ΟΥ̓ οουσο, 1έ 18 ΤΠ αἀπι](εοὰ ἐἶνας γουδίοηΒ πᾶν Ἠαγο βου ἴῃ {ο οοπτ5ο ΟΕ ἐγαπβπαϊβαίοἩ, 

απά {πα 8οπαο Ἠανο ϱιβῇογοά ππαζοτία]]γ: θὰ θα ένο αποϊοπί Υογδίοης αοοοτᾶ, 16 ἶ5 ἃ Ῥχοίίγ ῬΡ]αΐπ 

Ῥχτου {ἶιαί ἵπ Βα ἢ. Ῥάβδαρος {1ου πᾶν πού εαβογοά; απᾶ {118 19 (1 ρονείὈ]ο) εἰ] ποσο εἸθατ]γ ουἰποθᾶ, 

Ἡλθπ νο Επά {]ιαί {ιο οἰάθθέ οορίος οἵ ἃ γογβῖοη (81ο α5 {1ο Οοάεκ Απισις οἵ ο Υπ]ραίθ) 

Ῥτοβοηί ἵπ ἱππροχίαπέ Ραβδασος ἃ [ὍΣ πιοτὸ ποοοτάαπέ {οχέ (λα 18 Γουπά ἴῃ ένο πιοάσνη 19. ος Ρεϊπίεά 

οάϊοπς οἱ 5ο] ἃ γοτείοῃ. 

«80 ἴοο, 88 {ο Ῥαΐτῖβέῖο οΙ(α{1οΠ :---οοργΙδί5 Ίχανο οβίοη πιοάργμίδοα (οτι {ο κα ο τοείς {οκέ 

{ο Ἠγλ]ο]ι ΠΟΥ Ἱγογο αοοπβίοπιθά; {ιο έἶχας τοφαίτο οχαπϊπαίΙοπ. (α5 ΒΘ ον ε]ιογγοί); θα θη έ]ιο 

τοδαϊηρ ἰδ 5ιιο]ι (λαέ 10 οοπ]ά ποί ο αέοτοᾶ ιοί εἰαπαῖπα {ο πν]κο]ο (οχέατο οἵ (είν τοπιατῖς», 



ὙΠ] ΡΒΟΤΕαΟΝΜΕΝΑ. 

ΟΥ ΊΥΊΘΗ {ΠΟΥ ΔΤ 80 ΘΧΡΙΌΒΒ ἴῃ {Π|611 {οδίπιοηγ ἐἶναί 8ο] ἃ τοαάίης 15 ὑπαῦ Του πᾶ ἴῃ ΑποἩ ἃ Ῥίαος, Ἡγο 

ηοσά πού ἀουθὺ ἐ]ναί 1 γγας 80 ἵπ ἐ]λοῖχ οορίθβ. ἀπά Ρο, ἴοο, 1 ο Ηπᾶ {ΠαὉ ἐ]ιο γοδάϊηρ' οἵ ϑουὶν {αίλλοις 

4γοος γη] οί]ον οατ]γ ὑθβυϊ πη οηΐθ5 ἴῃ ΟΡΡΟΒΙΠΙΟΠ {ο {038 γΥ]]ο]ι το Ἰαίου. 

«Οοπηραταίῖνο ΟπΙμοῖρπι αἀπίς οἱ ἃ {]τοίο]ά αρροαίίοη---ίο ΛΠΡΡ.-«γουείοης---απᾶ {Γ44{1ςΥΑ, 

ΤῊ βαπιο ῬΤΌΘΘΒΒ πγμ]ο]ι Τ Ἰαγο τιϑθα ὙΠ τοβροσί {ο ΜΒΡ., ση], π]οη αρρ]ιθᾶ {ο γϑυβίοῃβ, Βῃουγ μον 

ἀῄογοπί 18 {Π|6 ρεπενα] οἸανασίου οἱ {ιο ΟἹ Τιαίπ, ιο Ὑπ]ραίο, ἐπ Οιτοίοπία Ὀγτίας, απᾶ οίἩοτ», 

{γοπι {]λαί οὗ ιο Ἠαχο]οαη Ἀγτίας, οὗ {1ο το-γγτοιρ]έ Τμαίῖπ οί ἐμ Οοἆοςκ Ῥτίκίαπις :---ἴο βαγ πολίπρ 

οὗ {1ιοβο γουβίοπ5 γΥ]Ιο] 16 ΒΟΔΙΌΘΙΥ γγοτί]ι πιοπθΙοπίπο 1Π ΒΟ. απ θδΗπηαίο, 6ποἩ ἃ8 {ιο Αταδίο απᾶ {]ιο 

Ἀε]αγοπίο,. Απᾶ 80, ἴοο, {110 ᾳοπογα] οἸατασίοχ οἱ {Π6 οἰαίίους οἱ Οτίσοπ απᾶ ο]ιοις 15 5ιβῇοἰοπ{]γ 

βµοππ; απά ἴΊνας πο ορέαϊπ ἃ {Ίτορ-{ο]ά οοτᾶ οί ογεᾶϊῦ]ο {θβίίπιοΏΥ ; πού, Ὀο ἰδ τοπιοπαῬοτεᾶ, ἐἶναί οὗ 

ψήέηοβεος αγ {(γατΙ]γ αβειιπιθᾷ {ο 06. ἐγαςίγογί]γ, Ώθοσιδο οἱ του οὗ 5αρροδοᾶ απ (γ, Ὀαέ οξ {Ίος 

γα]ααᾷ Ῥοσαιιδο {]οῖτ Πηπίεγπα] οἸαχαοίου Ία5 Όδεῃ γΙπαἰσαίεᾶ οη στουπᾶς οἵ εἴπιρ]ο Ιπάποίίοη ο [αοίς. 

“Ῥαί 10 15. τὶ Μ 55, {πα 1 Ἰαγο που; βροοία]]γ {ο ἀο; 1εέ (ιο {Π6 Ῥτίοανγ ε]αθβοαίίοη [Ὀγ 

ασε] Ῥο οοππρατας νυ] {ο οβ]ππαίο {ογπηοᾷ Ὦγ Οοπιρατα(ῖνο ΟνΙΙεῖρπαι; απᾶ {1158 16 τ 111 Ῥο οἶσατ, ἐπαξ 

{]ιο βᾶπιθ ΜΒ, {ο ΒΟΉΝ, α5 ἃ οἶαδβ, {π6 Βγδέ Ρίασο Ίνα5 ρἴγοη οἩ. ἴλο στουπἆ οἱ αρο, ἃτ6 ἔποβθ πγπίς]ι 

4αβδαγγο {1ο 5816 ταπ]ς Ώθσαιιςδο οὐ {λαῖγ ἱπίονπα] εἨαταοίοτ; {οΥ ἴῃ {ποια 48 ἃ εἶαδς, οἵ ἴῃ ΒΟΙΠΘ οἱ {]ιαπι, 

Ώιο Τα] ΠΡ απο {οιπᾶ, {Π|6 Δ Ια 1 (γ΄ οἱ γγἨῖοἩ Ίνας Όθοτ ἱπάσροπάεπ{]γ Ρτογοᾶ. 

“ΤΉ 10 15 ποϊί]ιου Ῥγε]ιᾶϊος ποτ ἀορτηδίϊβηι {ο αδεῖση {ο Ἠϊο]ιοςί Ρ]ασο ἴῃ έλα γαη]ς οἵ πγ]έηοβεος 

{ο {Π6 πηοδί αποϊεπί Μ/25., {οἸ]ογγοά Ὦγ ἴἶνοβο πγμίο] ἴῃ {οχί οκλΙΡΙέ ἃ σοποτα] αστορπιθη{ γε] {]νοπι : 

απά {Ππ8 {η Ῥ]ασας οὗ ἀοιδί απ ἀἱ[Ποι]ίγ {νο Ῥα]απορ οἱ ρτοραυ(] 1ος 711] ]οαά {ο {π6 αάορίίοη οὔ {ιο 

τραάἴπρς οἵ βποἩ ΜΑΣ. α5 Ῥοῖπρ {π6 Ῥοδέ 5αρροιίοά. ΊΤ]ο Ἠπηίς οἳ γαγαξίοη, αἶδο, η] Ὦο 5ο {αχ οἱγ- 

ουπηβοτ]ρας, {ΠΡ Ὑγο π]αΥ ἀῑρδπηῖος {γοπι οοπδίάογαξίοη έλα γατίοις τοπᾶῖπσς οπ]γ {ουπᾶ ἵπ πιοᾶσγη (χοε]ς 

οοΡίθΒ, ΠΟΥΓΘΥΘΙ πΠΙΘΤΟΙΘ {ΠΟῪ πιαΥ Ῥο, 

“«Οεοαβίοπα]1γ 10 Ίας Ῥοση ΑΊοΥΠ {]αί έο αποϊοπὀ τοπᾶῖης 15. οπ]γ Γοιπᾷ ἴῃ οπο ΟΥ ὑπο οἳ {ιο 

ΜΡΡ.; {18 18. ἃ Ῥχους π]αξ απ΄ οδροσῖα] αἰίοπίίο ἶ5 ἆπο {ο {]ιοῖν πη ρα {εΗπιοηγ. Τ]ας {ο ]οἶπέ 

ενίἆεποο οὗ {1ο Ὑαΐϊσαν ΜΒ. (Β) απἆ ἴἶιο Οοᾷος Ῥοσαω (Ὁ οἵ {πιὸ ἄοβρο]ς παπά Δοίβ) Ία5 ο[ίοη ἃ Ῥοου]ίαν 

Ἰγοἱσαέ, {τοπι (οῖν αἶοπιο (ου πθατ]γ 5ο) δαρρογέίπο {1ο τοπᾶΐπος Ῥγουθς {ο Ὀο αποϊοπί. 

««Ύγο πεοᾷ πού, {ιογε[ογο, οοηβίἆοτ ἃ χοσαχᾷ {ΟΥ {1ο Ὑαίίοαπ ΜΒ. {ο θ6 “ἃ Ὀ]πᾶ αἆλοτοποο {ο 

απ (γ, έλος] 10 15 οι ο]ᾷοθῦ 6ΟΡΥ; ΠΟΥ ἶ5 16 «ππασσουπίαΡ]ο”. ναί ὑπὸ Οοἆος Ῥεσω ελοι]ά Ῥο 

γα]αςᾷ 1π βρίίο ο βίταηρο πίεγρο]αίίοης. Τ]ο Ὑαὐΐοαπ ΔΒ. 15 να]αοᾷ Ῥοσαιςο Οοπαραταίἶνο Οὐ οἴη 

Ῥτουος 16 {ο Ῥο (οσοι α5 γγα]] ἃ5 οἷά; {]ιο τοαᾶΐπισς ο {πὸ Οοἆος Ώο7ο τοςσῖτο Ἠπιο]ι αἰξοπέϊομι, Ὀθεατιδο 

[ιο 58 π|6 πποᾶο οί Ιπγοβήραίίοη ΒΟΥΝΑ, ἐἶναί, ἴῃ δρίίο οἱ 811 Ῥϑοι αν! 95. {π {ο ΜΒ., {]ιογ Ῥοβεοςς απ 

αφορτίαἴπος γνοτίμ.. Απα ένας, αν {ο οί]ιου ΝΡΒΒ., Οοπιραχαἶνο ΟΙ οἴδπα ῥΡΟ0ΟΝ {Ποῖ Υα]αο, απ 5Ίουγ5 

ΠΟΥ {ΠΟΥ πιαγ Ῥο οοπ/[άθπί]γ τιδοᾷ α5. . Ππιθββος.’ ἢ 

ο «ή 4ὐιιδο οὗ ἐλο «Γαίο «4 ιλογζον, 

“ΤᾺ Ἰα8 ο[ίοη Ῥοσπ βαϊα {ἶλαί {ιο πιηϊίοστα {οχί οἵ {ιο Ἰαίον Μ ΗΒ. 15 απ ογἱἆσποο 1π 1{5 Ἄγ αν, ἀπά 

Ἠναί εις ὑπ γατία{ἶοπς οἵ ἐπ οἱ ἀοβύ, πού οπ]γ ἤτοι ἐ]ιο πιοτὸ τϑοθηΐ, Ὀτιὺ 4150 {ποπ ΟΠ9 ΔΠΟίΊΙΟΥ, ΒΠΟῪΥ 

5 «Ῥμηπηίοᾷ Τοχὺ," ρρ. 141---181. 



ΡΠΟΠΒΡάΟΜΕΝΑ. ἷκ 

ἔἶναί πγο οπηποέ τοῖν οἩ ἔ]ιοπα αθ δας πον εἶο5, ΤΡ Ελ μα Όσον α Γποί, 16 πὶσέ Ἠαγο Όσο βιι/] οἱοη{]γ΄ 

πιοί Ὦγ αποί]ον φ]]οῖι 19 πιοχο αἰτϊκίησ; ἴον τ μὰ8 ΠΟΥΟΓ Όθοι οΥεἩ α]]οσεά Μἶαί ἐπ ]αΐου ἄτοε]ς ΜΑΡ. 

ΤῸ 80 ππίζοττα 1π {ιοί {οχί 48 αγο {ιο Ἰαΐου Παπ; ἀπά γοί {ιο τουοπέ ΛΙΡΡΒ. οἱ {πὸ Ὑμ]σαίο αστου ἴῃ 

Ῥοτ]αρς {πνο ὑπουβαπα τοπᾶίπσα, ἀἱβοτίηρ {ποπα ]ναί «Ζογοτπο οοπ]ά Ἰαγο σἴνοι, μα 4150 {οπι {86 {ουν 

ΥΘΣΥ αποϊοηέ οορίο τ μοι παν Ῥεοι ἐσατιβιη 64. Απᾶ ἐπ {πὸ Τια (η ΛΓΡΒ, ΒΌΡΡΙΥ 5 γη] απ ατρι- 

πιοηί {ΡΟ αΠΑΙΟβΥ; (16 πηας οὗ {ιο τοσοπέ οορίο οοπίαϊ ἃ {οχέ ποίου ουβὶν ἀπ ἀοπιοπδίταὈ]γ 

Ἰποοχχοοί ; {ιο {ουν οἰάο»ί ΜΒ. καρΡΙγ ]ιο πποβης οὗ οπιοπάα{ίοη ; απᾶ {ἶοδο {ου πηιςέ ὃο {ο]]οπγοά 1 

πνο ]ήπ]ς οῇ οἰνίπα {ιο ροπαίπο {οχί οἱ Φογοπ10 γουβίοῃ. Τὸ 18 απῖίο έταο ἐπαῦ {ο ππη5ς οὐ έ]ιο 

τοο]ς οορῖο8 ἆο αστου ἵπ τοαάίπρ νη]ῖο] αἰ ον ἔπτοπα ἐλο αποϊοπέ; απᾶ {νο ένο αἆνοσαίὸς οὗ παπιογ]εα] 

ππβ]οτΙίγ Ῥοϊπί ἐγ] ΒΑ ΜΕΥ {ο {1ο ῬτορογίίοἨ ἵπ {αγοαχ οἵ {πὸ πιοάετη τοπάἶπς ἃ8 Ἠοῖπς πἰποίγ ος ἃ 

λαπάτος {ο οπο. Ἔγαπβίου {116 ργοιπά οἱ ἀϊδοιβείοη {ο ἐπ Τιαὐϊη, πα {πο (Π6 οὐ ἆδ τὰν θ6 ἱπουθαβθᾶ 

{οη[ο]ά; {ο ἴῃ 61565 οῇ [πο πποδέ αὐκο]αίο]γ οοσίαΐη οογγαρίῖοπ οἱ τουοπί ας», ἴ]ιο Ρτορογίίοη οἱ ΜΒ. 

ἴῃ (]ιοῖχ {αγοιχ γη] ο ροτ]αρς πίπο πάτος οὐ ἃ (οιβαπά {ο οπο. ο ΠΗ1]ο 15 απ αγσιποπέ ἀἆτανπ. 

{γοπι παπαστίοα] Ργοροπάσταποο. Απά {πὸ {οχί οὗ Τιαῖπ 85. Ίας Όσον Γουπᾶ {ο Ῥο αἰπιοδέ ἃ ογΙ{οτίοπ. 

οὗ (λοῖτ αρο ; ἴ]ο οεηέτΥ {ο ΨΙε] {πον Ῥο]οπς Ίνα Ῥθοι ΒΊοἩ {ο Ῥγοξοπέ ἃ οἴπσι]αν το]αίῖοη {ο 

Ὠνοίς αοίπα] {οχέ. 

“Ῥιί αἰέ]οαρ] ένο Ἰαίου ΜΒΡ, ο[ίοῃ 51ο ἃ ϱοποτα] αρτοσπιοπί ἴῃ {ανοις ο 6οππο τ δα ηρ' 

ορροβοᾶ {ο {ιο πιοδέ αποϊοπέ, 1{ 15 ποῦ βἰτῖοί]γ πο ἐμπαῦ {Ίνοβο πιογο πιοᾷστπ οορίο5 οοπ{αἶἩ αἩ απΙΓοστα 

ἰοχύ : Μν. βοτίγεποι”ς τεσοπέ οο]]α{ίοπ οὗ Μ5.. οὗ {ο (οβρο]ς Ίνα Ρτονος {Πῖ5, απ ας βυγορέ αγγαγ αὖ 

ὉΠ0ῸΘ απά {ον ΟΥ̓́Θ {1ο αγριπποπί ἀναννπ τομὴ {ο 5αρροβοά πΙίγ οἵ {οχκί, ΈΤ]ο τουρπί οορίο» Ἠαγο 

ἐλογ οιῦη πα οἳ νατίαζῖοης, 8ο Ἠαγο {πο αποϊοπέ; {πὸ τοαὶ αποςίίον. 18,“ ΤΠ ἐπ Ππαϊίς οὗ πλ ΙοἩ 

Οαθ8 ατο Ὑγό {ο βοο]ς {ου {πο σοπαῖπο απἆ οπἱρῖπα] {οχί ὃἸ 

“ΤῊ βρθακίηρ ο {πὸ πιοάθγπ εορίθ 38 ορροβοὰ {ο {1ο αποϊοπέ, 1 1ηοαπ {1ο οαχεῖνο ἀοσππιοπίς ἐπ 

ΦΕΠΕΥά1 ἃ8 οβροβοᾶ {ο {ο ΜΗ͂Σ, απ{ογῖογ {ο ἐπ 5ογοπί]ι οσπίατγ. ΤῊ οορίο5 {ποπα {ἢ 6 βογεπί]ι οοπέατγ 

{ο {π6 ἐπί], {ναί 18, (πὸ Ἰαΐον τιποῖα]ς, αοσοτᾶ ἴῃ {οχί, 1π ρατῦ ὙΠῸ οπο, 1Π Ῥατό τ]ὰ {86 οί]οΥ, οὗ {Π 680 

΄.ϱἼαθθο, ΄ Απά Ὀοβίάος (818. σομονλαὶ ἀῑνίδίοι {Ίιογο ΤῸ γείρο ΜΉΝ, 85 1 πᾶν αραϊπ απά αραῖπ βαϊᾷ, 

πο]. ποοοτᾶ γΙέ {]ιο αποϊοπέ {οχί; απά {]οτο απο αἶδο οπγαίνο ΛΙΡΟ. 16}, ἐποισ] ϱοποεγα]]γ 

Ἀρτοοίης ἴῃ {οχί ὙΠ (ο Ἰηαβς, οοπ{αϊπ ἸθοίίοπΒ, Ἠογο απ {Ίετο, 516] ἃ5. ἅτ Γουπά ἴῃ (ο αποϊεπέ 

οορῖθ, Τ]οφο [ιοί 4ο ποὺ ἴῃ {πὸ Ἰοαςέ Ιπίογίογο τι ο βεποτα]ὶ Ῥ]ωποπιοπα οἱ (απβοτρέατα] 

πηΠ{Φ{1Ο, ΠΟΥ γη], 165 ᾳοπογα] 601196 ἴῃ οΠ6 ἀγοσίίοη. Τ]ου οπ]γ 5ἨΟΠ/ (]ιαί {Ίιογο Ἱγογο οχοερίίοης, 

δαὺ δύ 510 ἢ) οχοορίΙοΠ8 48 Ῥτουο {ιο χα]ο. Τὸ οπηποί Ῥο ἀοπρίαα ἐπαΐ, ἵπ {π6 Τμαάπ Νου Ῥοίαπιοηέ, 

πο {οχί οιχγοπ{ Ὦδίογο {]ιο {ἴππο οἱ Ζ61οπ1ο γα πα]]γ ϱαγο Ῥ]ασθ {ο Ἠ5 γονβῖοη ΟἹ τουΙβῖοη; απά γοῦ 

ἴο Οο]δοτί ΜΡ., οοπίαϊπῖπς οπο οἱ {π6 ραγοδέ απίο-μϊοτοπγτηῖαπ ἐοχίς οὗ νο (οβροῖ5 (οὐ έοά Ὦγ 

ΒΑ α 107), ἵνας πντϊέέον ὑπ {ο {ιθού/ῖ] ορ. Φυαβὺ 5ο ἄτοε]ς ΡΟ. οἱ {16 αποϊοπέ οἶας οὗ ἐοχί Ἱγοτο 

ουσαβίοπα]]γ πγ]έοη ἴῃ Ἰδαίου αρος; αἰέλοισ]Ἡ ἐπ 6 ροπεγα] ΘΟΌΤΒΘ Ἠγα5 ἴ]λο ΒΆΤΩΘ ; ἃ πα {1ο ΠΟῪ γαγϊαίοπς 

ἰηἰτοάποορα ἀοπιοπβίταίο {ια έ]χοτο πας πο οδίαὈ]ϊμος, πρὶ στη, ΟοπβδίαπαποροΠίαπ ἰοχύ. 

«Τί 18 σταπἰοὰ /οο]γ ἐἶναί {]ιο οἸάσεέ εορίο ἀῑοι απιοπᾳκέ {Ἰοπικο]νες,----]αί ποπο οἱ έλοπι 18 

Ῥοτίοσί; Ῥιέ {]οβο εοπβϊἀσγαίῖοη5 4ο ποὺ {ακο αγ {λεῖτ Υα]αο ας οσῖεῖοα] απ{λοχ]ῖοΒ; {ΠΟΥ αγο 

οοίαϊπ]γ πιοππηθηί5 οἱ ταῦ τγὰβ τουὰ απ αβοὰ ἰπ {πὸ έἶππο μα {Ίο Ίγουο γι ἔθη ; απιά [γοπα {Ποῦ 

οοπίοη{ς, ἴῃ οοππθο(ίοπ σηέ]ι οὐ ον αποἰοπέ ογϊάσποο, 1έ 15 {ος οπ1οῖστη, ἴῃ ἃ Οὐγ]ίαη. βρὶσι απ τ ἢ 

ο 



᾿ ῬΕΟΙΠΟΌΜΕΝΑ. 

ῬΙΌΡΟΙ Ιη{ο]]ίσοποο, {ο βοε]ς [Π 6 πιαίοτία]ς {ον τουοπδίπιοίίπο ὑπαῦ {αὈτίο οἱ πογοα]εὰ ἐπί] τυ Π10}ν. Ίαν 

ῬΘθ 1η ΒΟ0Π16 ΠΙΘΗΡΙΥΟ ἀἰδῃοιιτοά ὮΥ {Π6 πποάσνη οοργ]δίθ απιά {]ιοῖτ {ο11οπγους, ὑπ οατ]Υ Ῥηϊπ{ου». 

««Ῥαέ 16 αΠΥ οΊιοοδο {ο αἀγοσαίο {ιο πια5 οἱ {Π6 πιοᾷσιη οορίοΒ α5 Δα ΠΟΥ 168, {πὸ ἀἰββου]έγ 15 

στοαξ; πού οΠΙγ Ῥοοαμςο οἱ {]ιοίν πέογπα] ναγίαζίοης, θα 150 ἔροπι ἴο {που (ναί βαοἷι απ. πἆγοσαίο Μ}01}} 

Άπᾶ Εἶναί Ἠῖ9 γέποββος βία πα ορροδεᾶ {ο 6ΥΘΙΥ οπθ οἱ ἐπ πιοϑὺ αποϊοπέ οοΡίο5, αἶδο {ο πὸ αποϊεπό 

νογβίοηΏθ 35 ἃ οἶα5ς, απᾶ ποῦ ΟΠΊΥ {ο {]ιθςο, ιό {ο οΥοΥΥ Ο]τ]κίῖαπ πτ]έου οἱ {πὸ ἢνϑύ ἔπι γθ6 οεη{ιισ]ος οἵ 

νἨοτη Ίο Ἠαγο 4ΠΥ οοηβιάσταΡ]ο τεπηαῖηβ, 

“Τῇ ραγίης {λοςο {μίπος, 1 ἆο πού τιπάογνα]ιο {ιο ΜΚ, ἵπ οοπογα]: α5 πιοπιπιση{5 οὐ ιο ἠἰδίοη 

οὗ {πμ6 {οχί αγ αγο τετγ Ἱπιρογίαπίό; απά ποῦ ὉΠ [τοι ΘΠ ΒΟΠΙΘ ΒΊΟΝ αγο ποῦ διηοηρϑὺ {ο πηοϑῦ 

αποϊοπέ 41ο οἱ στοιί Υα]πο α5 οο]]αίογα] υγιύμθϑβοβ Ῥπέ 1 ἄἀο φῬυούοδὺ ὡραῖπϑὺ {πΠ6 γ/ο]ο ποίῖοῃ οὗ 

πιο) οαϊ οτΙἰοῖδπι α5 ορροβοᾷ {ο αποἰσηέ αηέ]λογίέη, Όο ἴ]ναῦ ποίίοι ἀοίοπᾶσᾶ Ὦ}γ ποια 16 πιαγ, ΟΥ 1ῃ 

πγμαίουον πποάθ.”Χ 

Ππααμιϊαἰθέ οἱ. 6οη)οσίι)ο, 

“ΟΥ̓ ΘΑ] οοπ]εοίαγο α5 αρρ]ίοᾶ {ο οἰαδδίοα] γγοτ]κ ἴῃ σεπογαΙ 15. πού οπ]γ Ρογπαϊδείρ]α, Ῥα{ πθςϱΒ- 

ΒΑΡῪ ; ΤΟΥ ΒΌΘΝ γγοτ]κς Ίαγο ΟΟΠΙΠΟΠΙΥ Ῥοεῃ ἰγαπαπηϊίοά Ὦγ πιθαπς οἱ ὙΘΙῪ ἴθυγ, παπά 1 ΒΟΠΗΘ 68568 

Ώιτοιοθ] θα οπο ΑΤΡ. ΤΉ, πιϊκία]κος πᾶν Όθοι ονἰάοπέ οἩ {ιο {που ΟΓ {πὸ {εχέ 15ε]Μ, απά ροοᾶ 

ογΙ{ῖο8 Ίαγο τ]σΏ/{]γ εκεγοῖσοὰ {Π6]ν} 5111, πού ἴπ Ἱπρτογίπς οοπ]οοίανα]]γ πμαί τοιιῖτοά πο οπιοπάα{]ον, 

Ῥαῦ ἴῃ δαρσοβίῖπᾳ, ἵη 03595 ο μ)ο δεῖ εογγηρέίοη, ὙΥ]ναὺ πηϊρ]έ Ῥο εαρεἠΜαίοᾷ α5 ϱἰνίπα {ο 168] 5οηΏ5ο Οὗ 

ἔνο γ]έου. Απᾶ ο [815 ας Ώου. γγο]] ἄοπο, 16 Ίαν Όοση ἴπ ΡΌΠΟΙΑΙ Ὦγ αἀπογίπα Ῥγοί{γ ε]οσο]γ {ο 

Όνο {οίίου οἱ {π6 ΜΒ. απᾶ ἴλοη βΝοπΊης ΠΟΤῈ απᾶ ΠΟΥ {Π 6 (γαπβοτΙβοΥ τητιδύ Πᾶν ουγοᾷ {ποπα {μθ 

ΟΟΠΙΠΠΟΠ. απιά γνε]] ΠΟΥ οπ11905 οἱ πηϊδίαἷκο. Τῷ 15 έας φοπιοίμῖπς ]κο οοττοοίίπρϱ {ιο ουταία οἩ ἃ 

Ῥυϊη θα ρασο γγΙο] αγο ππππ{{οδί α5 5αοἩ. Νοῦ ογοτγ οπο οπσ]Ώό {ο αἰέοπαρέ 165 Ῥαί ἢθ πο Ῥοβεοξςος 

οοπαροίοπέ ΔΌΠΙΟΥ ὙὙ11]1 βοοῖς {ο ἆο 10 ἵπ 8ΙςἩ ἃ ΥΑΥ 85 {ο 160ΟΥΟΣ γγ]αί {Π|6 Δίου δέ Ἠαγο πγίεη : 

115. ορ]οοί 15 πού {ο ΙΠΙΡΙοΥο οἩ. {Π6 οτἱσίπα], Ῥιό {ο τοβύονο 1. ΤῊ οπβος οἵ εοπδἰᾶάογαῦ]ο οογταρίῖοη 

(15 πιὰ Ῥο ΠΩΡΟΒΒΙΌ]Θ; απᾶ {ἨοἨ, α5 Ὑ761] αξ ἴῃ αἲ] Ῥ]ασος ἴῃ ΟΣ {ο {οχί (068 ποῦ βαρροδϑδῦ {]ιο 

οοιτοοίίοΏ, 16 β]οι]ά βίαπᾶ αφ 16 15; ἴον, 1 πο αξίοπιρύ αὖ οπιοπάαθίοπ Το Ιπίτοᾶποσᾶ, {6 ποοᾶεᾷ 

οογγοοίίοι 4 Ῥο βιισροδίοᾷ {ο Γαίατο οὐ 0105, {ο ποτα ὑ]λῖς γη]. Ῥο τοπάσγοά Ἱπιροβείρ]ο 18 {1ο βοιπο- 

ας Ππ]αγος γγογᾶ5 απᾶ βοΠίοΏσο5 αγο οογοτοἆ οΥοΥ ση] αἰέοπηρίοᾶ Ρ]αϊδίοις απ Ῥαπάπρος, 

“Βα ας {ο Βοτίρίατο {πο 0359 ἵπΠ οοπογα], ἀπ α5 {ο ὑπὸ Νου Τορίαπιοπέ οπ{γε]γ, 18 οὐ ἃ Υουγ 

ἀἱβογοπέ Ἰάπᾶ. Έον πο ροβ8058 οἵ ὑπὸ ἄγοο]ς Νου Τοδίαπποπί 5ο τηπηΥ ΝΓΟΡ., απᾶ Ίο αγο αἶάθά Ὦ} 5ο 

ΠΙΠΥ ΥΟΥΡΙΟΠΑ, {λαέ Ὑγο 41ο ἨΘΥΟΥ 16} {ο ἔ]ο ποοᾷ οἵ οοπ]οούατο 45 {ο πιοῦπς οἱ τοπιογίης οιγαία. «Απά 

ιοβο πο Ἠανο βοπσ]Ἡ{ {]νο πιοδέ {ο Ιπίγοᾶποο {Π|5 εροοῖο5 οἱ οογτοοίίοπ Ἠαγο τατο]γ εοπβποᾷ {λοπιςο]τος 

{ο πας ταῖρι Ῥο {ογπιοά οτίγοηιο Ῥαβεαςο», θα {ου Ἠαγνο {οο ο[ίοπ βοπσΏύ πιθγο]γ {ο Ἴργουο {π᾿ ἰοχί 

ἴῃ αοοοχάαποθ πι ἐλούν οι ὙΪΟῪΒ απά {εο]ῖπος; (λαί 15 (λογεῖογο βού προ {Ποπιδο]γος ἃ8 ]αάρος οἵ 

π]αῦ Ἠο]γ Βοτίρέατο οι/ἠέ οὐ οπβ]Ἡέ ποῦ {ο οοπίαίη. ΑΦ Ίοπα, Ιπάροᾶ, α5 Ῥαί Τογ οορίθβ μα Ῥοσι 

οκαπηϊηοᾶ, απά 10 γγας Ἱπούνη ὑμπαῦ {1ου οοπ{αϊποἁ γαγία{ΙοΏΒ, 16 πα5 οπ]γ παίατα] έλα οοπηπιθηία{οτς 

ολου]ά 5αρσοβέ 5110} οοΥΓΟΟΠΙΟΠΒ, οη. οοπ]οοίπτα]. στοιπά», 15 {1ου {μοασλέ παῖρ]έ Ῥο [ουπᾶ τὰ ΜΑΝ. ; 

9 Ῥτιπίος Τοχί, ϱρ. 179---182. 



ΡΠΟΙΠΑΟΜΕΝΑ. αὶ 

Ῥαΐ ψ θη Πιογο οχέθηβῖνο οο]ἱαίῖοις μα Ῥουτ πππάο, απιᾶ ἰδ γγας οἶσαν ἐἶναξ ἐἶιο οἸλαηπο]5 οἱ (ταηβπαϊβδίοπι 

ὙΘΙῸ βιΠοίοπέ {ο βαΡΡΙΥ ουἰίοπος 18 {ο ἔμ {οχί, {Ίλογο ΊΥΠΒ Πο 0Π6 (]ίης ἃ8 {ο πο] ογἰάσα]. φα ἰοῦ 5 

Ίογο ΠΟΣΟ Εα]1γ ππαπΙπηοιΙς έΊχαπ. ἵπ {ιο το]οσίίοι οὗ αἲ] οοπ]οσίατο ἴπ {πὸ {οσπιαίίοι οἵ ἃ ἐοχέ. 

᾿ κα Ύποθτουου Ἱπ απ αποϊθηέ Ὑγτίάτης βιιο]ι οογΓοςΚΙΟΠ 4ο βαρροδεὰ {ο θ6 ποσά {α], ιο βγεί {πϊπρ' 18 

(ο ἀθηιοηδίγαίο ἐ]8 α5 τοηπϊτοὰ {τοπι ἐ]ιο πιουρββίέγ οἱ {ο οαβὸ απά 1 ναί 18 αἁπηϊέοὰ {ο ο οἶοας, (]χο 

ιο οπάφαγοιχ μοι] Ῥο πιαἆο {ο βῃονγ /οµι {ο {οί ὡς (γαπδηζέέου τυ ϊναῦ οἰοπιοπί5 ατο αβοτάσά {ου 

οοστθοίίοη. Απά ναβ, ονοπ 1π ιο Ο]ά Τοβίαππεπέ, ἔμ τὸ απο Ῥοϊηίς, βιιο ἢν 48 ἀπίος ἀπ ΠΙΠΙῦΟΥΒ, απά 

ΒΟΠΙΘ(ΊπΙο8 ΏάΠΙΘΒ, ἴῃ ὙΓΒΪΟΝ ΘΓΤΟΣ ΟΥ̓ οΠΙΙβΦΙΟΠ ΤΠΑΥ Ὃο ἀοηιοπδίγαίεά [τοπα οἰ πον έἶλο οοπέοχέ ΟΥ ΒΟΠῚΘ 

οίλθΥ Ῥάβεαρο; ἴῃ ΒΊΟΝ, 618608 Ίο απο οοπηρε]]οᾷ ἴῃ οεραπα(ίοη οἵ (πο {οχέ {ο αἀπιῖέ ἐἶιο οοτγαρ{ίοἩ, απιά 

{ο Αἰαίο {1ο οογγθοξίοι γα] 18 τοίχος, Βαΐ ἵπ ιο Νον Ῥοδίαπιοπέ νο απο ἵπ Υοτγ ἀλετοπί 

οἰτοιπηδίαπος», [Ὁ ο 81ο ΔΌ]6 {ο Ἠαγο ΤοοοιΥ5Ο {ο ἀοοιππσηές γγ]ῖο]ι ΟΝΤΣΥ 18 80 ΠΠΙΟΙ ΠοαΤΟΣ {9 {]ιο 

πιο οἱ {πὸ γΥτέογΒ, ὑμαῦ ἴ]ιογο γα ποῦ {1ο βαπιο ορροτέαπέγ {ου ἱπ]ατῖος οἵ ἐπ βαπιο Ἰκϊπά {ο Ίαγο 

Ῥθοι. τϑοοϊγοα γν]ηῖο] Ίγο ἆο Επ ἴῃ {π6 Οἷά Τοδίαπιοπέ,. Απά ἃ8 ἵπ πο ΜΟΥ 15 χοσοιχβθ {ο ο μαᾶ {ο 

οοπ]οσίατο 1 απ οχρ]απαίίοη ϱ8Ἡ Ῥο ᾳίνοη οὗ ]αί Ἠα5 Όσοι ἐταπαπαϊέέος, 1 18 οκο]αάοἆ ἵπ ένο Νοιν 

Τοβίαπιοπό ἴῃ {ιο γοΥΥ οἶαβ οὗ Ῥαδδασος ἰπίο γγῖοϊι βοὴ γνου]ά Ίανο Ὀτουρλέ Τέ; απᾶά {ο αἀπιί 1έ 

που]ά Όο α5 απογ]ἶσα] α5 17 Ίνο πότ {ο βο]οοί {ἶιο οαδίο τοπία ταί]ον Ίνα. ἐἶνο πποχο αἰ Πα]. τὰ 

68505 οῇ νατίαξἶοης. 

“ΑΒ ἃ πιοτο ποδίίο οἱ Ῥγοδαδί]έΐος, 10 15. νου} απ]ἱ]κο]γ ἐἶναί {π6 σοπαῖΐπο τοαάίπρ οἱ {πὸ ἀα ΠΟ ΓΒ 

1ὰ8 Ώθοῃ. Ἰοδέ [τῸπὶ οΥΟΥΥ ὁπὸ οἱ {1ο αποϊοπί οορίος; απά γν]λοι ΤΘΥΘΙΌΠΟΟ Του ϑου!ρέατο 18 ἕακθη, ᾿πΐο 

ποσοιηί, 16 ΠΥ ΒΠΟῪ 118 ἔ]ο γηἰκάοπα οἱ αὐκέαϊπίης [ποσα πο Ππέτοάποίίοι οἵ απγνίηα τ ον ἆοος ποί 

γοβί ο. ουἱ(οπος.' ὃ 

(οποιος ο) απεϊοπέ αιλογί(ἱον ὑπ αρραγοπ(ζ 0ΓΟ{ γοακίη(8. 

“ΤῸ πιαγ 6 {ὉΠ]}ν0 αἁπι]ίίος, ἐμαὶ αποϊοπέ ἀπ ΒΟΥ 165. ιά Ώρτοο ἵπ αρ]ο]άίης ἃ τοπάίηρ γη]ιῖο]ι 

οππποέ Ὅ6 ἐμ ίχαο 0Π6. [πὶ ΘΥΟΙΥ Ῥάβ8αρο, Ἡούγονος, γΊογο {Π|18 18 βαρροδεᾶ, {ιο γγ]ο]ο 85ο τηιδέ Όρο 

οχηπιἰπος, 8ο ἃ5 {ο 500 Ὑ]σί]μογ ὑπ το 18 γοα]]γ εοπιο]ίπς Ιποοπρταοις ἴῃ {ο αποϊοπέ χοβάῖπᾳ, ΟΥ 

ν]οί]ιου {]ιο οὐ]οσίίοι ερτίπας [οτι δε γοοέϊοο [6 ] πο’, πιά {τοπι ἐπαῦ αἱοπο, ΤΠ Όιοτο 15 ἃ οοτίαϊπ 6ΣΣΟΣ, 

1οέ 8 ποχί ἱπαπίτο 1 «ΠΥ πποῦΠς οἳ οογγοσίοπ ατο 5αρρ]ίος, απά 1 οσἰίεπορ ἆοθ ποῦ {αγη]κ]ν 118 γην 

Βα, έἶοη τὸ παιδί αγοῖά Ἱανίησ τοσοιγβο {ο {ο πποάοση οοπ]οσίατο μοι τουσπέ (γαάΙβοπα] οορίθ8 

παϊα]ιέ φαρρ]γ. Ἠοίίου Ὦγ {αχ 18 16 {ο Ῥγοδογνο δὴ αποϊοπέ γγοτ]ς οὗ τ γη]]ο] Όσαις 1: την κβ οὐ (χο 

ἱπ]ατίος οὐ ἐἶπιο, ἔμαπ {ο κα παῖέ 16 {ο (ἶλο ο] απ» Ἰαπάς οἳ 8ΟΠΙΟ ΤΠΟΓΟ ΥΓΟΣΙΚΠΙΔΠΙ γιο το] γε] {ο 

πιοπά 1έ,. ΤΕ δοπιογν]ιαξ ἀοίαοοα, 1 τηϊσ]ιέ 5] Ὄσας (οίπποπγ {ο ἔ]ο ϱοπῖας οἵ ἔπ ατεῖκέ γνηοῬο παπι 

οοποοϊγοα 1έ, απιά ]ιοβο παπᾶ πτουσλέ [Ὁ ;---θαῦ, 18 απο] ΠΥ τοραϊτοὰ, {πὸ οσἰρίπα] ἀοδῖση πιιδέ οὗ 

ποροβαῖέγ Ῥο γοί πιοτὸ ἀοίαοοα απᾶ οὐφουτεά ; 8ο ἐμαῦ ἃ ίταο ]πάρπιοπέ οοα]ά βοατοε]γ Ῥο {οσπιοὰ ο 1(5 

οπἱαῖπα] οχοο]]οποο. 

«Ῥαί δὲ 811 επιος Ἰοὲ ἐπι οὈ]οσξίοπβ {ο απ αποϊοηί τοδαϊηρ ὃς γγοίρ]ιες, απά Ἰεί 10 Ὁο 86ο πν]αί]ος 

νου Ίχανο ποῦ αἰπιρ]γ 8Ρτυπᾳ {ποσα 8οπιο (γαάἱἴοπα] ποίῖοη 45 {ο γγ]αί (9 πιομηῖηρ οὗ ἃ Ῥαβεαρο οαρ]ί 

(ο ὑο. 
5 Ἠουπο, ΡΡ. 149, 100. ἡ Ῥηηϊοα Τοχἱ, ρ. 190. 



ΧΙ ῬΡΠΟΤΕάΟΜΕΝΑ. 

1ἱρογὑιαξίο Φοέιροσιι εἰ οἴη αιοἰοιέ γοπζύι(ς; 70)" οπαΙπρίο ὃγ οοπδἰζογαξίοη οὗ (1) 62}}0)}"»088. ο) Βέαίο- 

ιοί, (9) γοἰαέένο Ατέμο» έν αμ ιηδο”, (9) ἑοπάσπογ {ο «{πριῤοπέίοη, (39) {οποιο {ο ΠΠ αιΟΜίδο 

δ εἶδα)" 1Γαβδάφο», (5) γοἰαέίσο 1) )]οιέμ, (6) «βοοίίο δρίγϊέ. 

Τὴ οοπβπίης {1ο ϑχαμηϊπαύίοη {ο {ο αποϊοπέ ἀοοππισπίβ, αἳ] οατο παδύ ὍΘ {ακοη τὶσλ{1γ {ο 

απογρίαπς {]αιν {ο5ίΙΠΙΟἨΥ, απ {ο πγοῖσ] 16 1 81] 105 ρατίοι]ατβ. 

“ΑἸὐΠοΥ 165 οαηποῦ Ῥο {ο]]ογγοά πιοσβαπίοα]]γ; απά Ίνα, πλαοτο ὕπο 15 ἀἱ[ῄοτοποο οἵ τοπάϊῖπς 

απιοηοδύ {]πθ πιοτο {αβίγγοτ{Ἡγ γγΙέποβςο», 811] ιαῦ πο Ίεπου οὗ Όλο παίατο απἆ οπἱρίη οὗ νατῖοις τοαά- 

ἴηρ8, απά οἱ {886 Ἰᾳπᾶ οἱ ΘΥΥΟΥΒ {ο ΥΙΟἩ οοργΙδί5 Ίντο Παβία, πιπδί 8 οπιρ]ογεά. Βαίΐ, Ἰοὺ 16 Ὀ8᾽ 

οὔβογνοᾶ, ἐἶναί ἀῑδογιπαϊπαίίοι οἱ {818 Ἰπ πα 15. οπΊγ τοαιτοᾶ θη ιο τ ὑπ 65888 4ου; {ον οἑμοιγγίςο, 

πο Α]οτ]ά {α1] Ιπίο {1ο ο1γος οἱ ἀοίοτιπϊπίπς ὮΥ εοπ]οσίανο πγ]λαῦ {πὸ ἰοχὺ οφἠέ ἰο 08, Ἱηδίοαᾶ οἱ 

αοοοράπο 10 ἃ8 10 15. 

“Απμᾷ γ]]]ο 811 ραΐῃβ απά {]ιο οχογοίδο οί ἃ 600] ]αάσπποπί 5]ου]ά Ῥο επιρ]ογος ἴῃ οβεϊπηαύπρ' {1ο 

γα]αο οί ογίάσποο, ἰοὺ 16 πογον Ῥο Γοτσοίίοι, ἐἶναί ]1δύ α5 10 15 ἴλο Ῥ]ασο οὗ ἃ ΟἨτίείαπ {ο Ἰοοῖς {ο ἄοά 

ἵπ Ῥγαγου {ο Μΐ5 οπἱάαποο απά Ῥ]οβείπς ἵπ 811 Πἴ8. απἀογία]άπρς, 5ο ΠΥ Ίο οβρεοῖα]]γ ἆο {115 α5 {ο 

Ίαῦουγς οοππιοοίοᾷ τ ἢ {π6 ἐοχί οὗ Βοπρίατο, Τ]ο οῬ]οοί βοιισ]ό ἴῃ 5ποἩ Ῥταγει 15 ποῦ ὑπαῦ {86 οὐἹο 

ηαγ ο τοηᾶοτοᾶ Ππ[α]θ]α, οὐ ἐπαῦ 6 πιαγ ἀῑεογιπιίπαίο σοπαίπο τοπᾶῖπσς ὈΥ πηϊτασ]ο, θαὺ ὑμπαῦ Ίο 

πιαΥ ὍΘ ουἱάρα τὶσ]{]γ ἀπ τί βου {ο δοῦ οἩ ἴ]ιο ογἰἆσπου γΥ]]οἩ νο Ρτογἱάσπορ οἵ ἄοά Ἠα5 Ρτοδουγες, 

απᾶ (ἶναί Ίο ππαγ ουον Ῥοαν ἴῃ τηϊπα τολαέ Βοτίρύατο 18, 6ΥοΠ. ἴ]ο (οβίπιοπγ οὗ ὑπ Ηο]γ ἄΠοξί {ο ἴλο 

ρΊα06 οἱ ἄοά ἴπ {1ο οἷν οὐ ΟΠτὶςς, απιά {ἶναξ ας ο 1ΠΑΥ 6 Ἱκορῦ ἔτοπι ταδηποςς Πα {οππονΙϐγ ἴῃ 

αἰνίηρ {ογί]ι 105 {οχί. Α9 ἀοᾶ ἵπ Μΐ Ρτονίάσποο Ίπαν ργο5ογγοᾷ Ἠο]γ Βοπίρίέατο {ο 115, 5ο ὁπ Ἠο γοις]- 

βαΐο {μα ποοᾶαᾶᾷ Ὑηβάοπι {ο ]πάσο οὗ 108 {οχί βΙπΙΡΙΥ ὁπ ϱτοιπά» οὗ ογἰάσποθ. 

“ἘῸΝ πιγ οὗ Ῥαχΐ, 1 Ἠανο {ναί 1ογογοποο ον Ηο]γ Βοπϊρίατα, ὑΠπαῦ 50 ἔαν {ποπα {ορ]ίπς (πια ᾿ 

45 {ο ποῦ τοροϊνῖπσ α5 ἀῑνίπο, γνοχάβ Οὐ Ῥ]Ἠταβος ΨἨϊο]ι ἆο πού τοδῦ ο οοπιροίοπί ἀπ ΠΟΥ ν, Τ4Υ ΤθαΥ 

που]ά αἱναγς Ὀο, Ἰοδί, οι απγ (παδιβοπα] οτοιπά, 80 τολάἴπος μοι] Ῥο τοσοϊγοά α5 ἅτ ποῦ 

βαρροτύεά Ὦ}γ ονιάσεποθ.”” 

«μονο {Π 676 15 {π6 τιπῖ(οά ονιάσισο οἵ ἴἶιο οἰάοδύ λ{86., νοιβίοΠΒ, απά οἴίαίίοης, ογΙοίδπι Ία5 

πο Ῥ]ασο, {ον {μα τοπάῖης 15 ποῦ 1π ατιθβίϊοη. 

“ΤῊ Ῥαβδαρος πὝμονο (οβπιοπίος αἰ 81, ἀπ αἲΡΗΟΡΣ Μἰαἰοιιοπέ ναί ιο τοπάΐπα Ίγα5 5ο απ 5ο, 18 οὗ 

ΥΘΡῪ στοαῦ γα]αο.” 

«Ύγ]ιοι οποο {ἶιο Ροβί{ίοη Ίχας Ῥουι ἀοβηίθϊγοϊγ {α]κοι, ὑπαῦ [16 αποϊοπέ ογίάσποο 15 ἐ]ναῦ πνλ]οὮ σα 

πηαδύ βροοία]]γ τορατᾶ, οἴ]ιου οοηρἰάοτα[ίοπς αβοοβπρ νατίοας τοπάἴμος πηπδύ πᾶν {ον Ῥ]αςσο, ἴπ 

οτζον {ο ]ιάσο Ῥοίνγοσι {ο αποϊοπέ αὐ που 165, πλαν {που ἀῑβον απποπϱ {οπηδο]γο». 

«ΤΕ ἄιο ἀἴΙογοποο 15 {οιπᾶ ἴῃ 5ο ἔοιν ΜΑΡ. α5 {ο Όοαν Ῥαΐ ἃ Απια]] Ῥγοροτίίοπ Ῥοί] α5 ἴο αιεέλο) έν 

αλά ἨππιΡοΥ, απᾶ 1 16 18 πού βιρρονίοα Ὦ} τϊθμθββοβ οἱ {ΠΗ οί]ιοι οἸαδδος (Υοιδίοη» απιά οἰζα 1008), ἔμοπ 

{6 ταν Ῥο Ἰοο]κοά οἱ α5 απ αοοϊἀοπία] νατίαίοπ, απιά οπο πΥΠίοἩ ἀοοβ πού πιαίοτία]]γ ἀῑδίαχῦ [πὸ απῖεά 

ογἰάσποορ οὐ ιο οἴ]οι ΨγΙύποββοβ, 

“«Βαύ, γ]οχο έμοτο 15 του] οοηΠίοί οἵ ονϊάσποο,---α τοα] απιά ἀθοίᾶσά γατία(ῖοη απιοπρδύ {1ο οἷον 

ἀοσιπιοπ{», ὕπο, ἴῃ [ουπιίηο ἃ ]πάρπησηέ, ἔ]λο ΟΟΠΙΠΙΟΠ 6811569 οἱ Υαχίοις τεαάίπρς, απ {ιο Ἰάπά οὗ 

ϱΥΥΟΥΑ {ο ΠΟΙ. οοργΙδί5 σοῦ Παῦ]ο, παιδί Ὦο οοηδἰάογοά; απά {μις ἃ ἀθοιάσα /αάρπιοπύ τηαΥ ο[ζοι Ὦο 

{ουπιες, 



ΡΠΟΙΒάΟΝΜΕΝΑ. ΧΙ 

“ΑΒ οοργΙδί5 Ἱνογο (01/4 πιοτο δἀάϊοίοα {ο ἀρ! βοαξίοη. ἔπαη (ιο οοΠίτασγ, 35 ἃ ϱοποτα] τα]ο 10 

τησβῦ Ῥο Βαϊ, ἐναί 1658 ουἱάοποο 15 εα[βοίοηί (οί]ου ήπαρ» Ροῖης οφ πα]) ἴῃ {αγοιγ οἳ απ οπι]βαῖοη {απ 

οἵ απ Ιπβοσίίοη; οβροσία]]γ 18 6116 Ιπδοτίίο 18. οπο πο παϊσ]έ παίατα]]γ 6 ασροςίοᾷ.” 

««Οπο οὗ ἐπ πποδέ ΠαὈίίαα] Ἰκπᾶς οὐ απιρ]ἰβοα{ίοι 41089 {ποπα Ἰηβοτίίπᾳ ἵπ ὁπ (οβρο] ἶναί γη] ο]ι 

Ῥο]οησβ {ο {ιο ρατα]]οὶ Ῥ]ασο ἵπ ποίου ; Ὦγ (18 πποαΠΒ, ἃ βοτί οἵ λανπποπϊκίης γετὺα] αρτεετηεΠέ γγα5 

Ῥτοᾶισσᾶ: {]ῖ9 γνα» Ίοπρ ἃρῸ ποῖοσὰ ὮΥ ἆογοπιο; απά ῬτοῦαΡ!γ, 780 α5 οἴη, δὐηηίαη Βοηίσηοο» ἴῃ {ιο 

ϑάηιθ 6 οβρο] Ίνοχο Ὀτοισ]ί Ἱπίο οκαοί γοτυαΙ Ιάομέϊέγ. Αποίιες πποᾷο οἳ αππρ]βοαίοπ Ύνας {ναί οἵ 

πάάϊπς {ο ἃ οἰαίῖοι ἔτοπα ιο Ο]ά Τοδίαπιοπέ; ἃ οοργἰδέ, Ῥετ]ιαρς, ἴη (ιοβο ο0565, ανίης ποίοᾷ ἴῃ ἐδ 

ππαγρίη ΠΟῪ ἃ Ῥαβδασο γγχὰβ τοαᾶ ἵπ {ιο οί]ιου (οεροῖ», οὐ γγ]ναίς ιο οοπηθοξίοπ Ἰνά8 οὗ ἐμὸ ΟἹ Τοβία- 

Ἰποπέ οἰίαίίοι; απᾶ (ῑίβ πιαγσίπα] απποία(ἴοι νου (ἶνοι Ὀσσσπιο ἃ βοτί οὔ ααίλοχῖέγ {ο ιο πεχέ 

οοργΙβέ {ο Ιπβοτί {ιο γγ]οῖο ἵπ ἐπ ἐοχέ. Τί 18 έἶνας ναί ὑπ αὐ αποίοηέ τοον 8, πιπγρίπα] βο]ο]ία Ίανο 

Ῥουπ. Ιπέγαάοα Ἱπίο ἔἶλο {οχί: Ἱαρρί]γ, η τοσατὰ {ο ὑπὸ Χου Τοβίαπιοπί, Ίο ο.Ἡ, ὮΥ πποαΏς οἳ ουσ 

οχἰβίῖηα ΠΙΟΠΙΙΠΘΗίΑ, ϱο Ὀαε]ς {ο ἃ ρογίοᾷ {αν αν ον να οἰαεδῖσαὶ ΜΘ, Ἰοαά 15, απά {ιο γατῖοιβ 

οἰναηπο]ς οὐ (παπβπαϊβθίοη οὗ {]ιο βαοτοὰ (οχί ατο 80 ΤΙΑΠΥ ἀβετοπί οἶιοσ]κ οἩ {Π|6 ογάἵπατγ οἶαβδος οὗ 

ἐγα βου ρίατα] ϱΓΥΟΥ.” 

«Τη οᾳ8ο8 οὗ οοπῆϊος οὗ αποϊοπέ ογἰάσπεο, Ώεπσε]’» τα]ε---- 

“Ῥπουιανι ΞΟΒΙΡΤΙΟΝΙ ΡΕ ΣΤΑΤ ΑΠΡΟΑ, 

18 οὗ ψ]άο αρρ]ίοαέίοπ : ἔἶογο τὸ αἰγέοιεϊξ γε ίᾷα Ὕηιϊο] ἆθβδοτνο {ο Ἠαπιο, Γγοπι ένο ἔογπις απᾶ 

οχρτοδβίοης 5ο, ἀπ αἶξο έ]χοδο τ ἰοῦ Ῥγοδοπέ βοπὶο Ἰκίπά οἵ {πγο]νεὰ οοπβίτασίίοἩ, βαο]ι α5 ἃ οοργἰςέ 

που]ά ὃο Π]κο]γ {ο τποα ἣν οὐ αἰίου : {ο {ιο βαπιο θα πιαγ Όο τοίοττοὰ τϑαάϊηρβ τ μοι ΧΟ] Ὁ βοπιο 

βταπηπιαξἶοα] ροσυΠατίέγ, Ἰν]ίοΗ, αἰέλοισ]ι τοίαϊποά Ὦγ (ιο αποϊοπί Α]οχαπάτίαι οοργΙδίβ, νου] οὔοπα 

6Υοτγ Ώγσαπίϊπο Απίκίατολας, απά αἲ] νο βυυσοοββοῦβ οἵ ἐἶναί οἶαδ» οὐ οπἶοβ---ππει οβίοπ οὗ τοι] ἀπά 

οχέθηβίνο Ἰοατηίης, δα Ἡ]ιο Ἰοοἷς αὖ ογοτγ οὐ]εοί {ποια οπο Ροΐπί οἵ νίουγ---εμαί οὗ Ῥτεσοπί Ιπίς]- 

ΠριυΠ(γ. 

απ Ἱαάσίης οὗ οοπβϊοίῖηᾳ ογἰάσποο, 1έ Ίας οξίοη Ῥουι. Ἰαϊά ον ἐἶναί το ΒΒοι!ὰ πἆ]οτο (ο ἐἶναί 

τολάϊηρ [τοι γγ]λίο]ι {10 οί]ους γγου]ά ὃο Ἰ]κο]γ {ο ερτίης: ιο τα]ο 18. ποοᾷ, θὰ ἶιο αρρ]οαίῖοη. 15 

ο[ίοι γουγ αἰ που] ; 5.111, Ἡούγουοτ, 10 βου] ο Ῥοσπο ἴῃ παπα, πα πο γιου 10 του]]γ σα.” 

«ΑἹ πιος, τοαάϊηρβ Ἠανο Όσοι ἰπἰτοάαορα [γοπα {116 ἀϑοθίϊο βρίσιῦ μοι ρεοναϊ]εὰ αὐ ένο Ρροτίοά 

ἩΆθη (πο ΜΗ͂Β, τπσοτο τυ ἔθη. 

“ΤῸ γγου]ά Ῥο, Πουγθυ συ, απ οπέίγο πϊϑέακο {ο 8ΙΡΡΟΒΟ {ναί λογο τὰ8 ΑΠΥ ουὐϊάθηοο οἳ ἀοοίτῖπα] 

οογγαρίῖοη οἵ {ο εασγοᾷ τουογᾶς Ἱανγίπα {α]κοι Ῥ]ασο, ππ]εβς ἵπ απ οοομδίοπα] ΤΠ ΔΉΠΟΥ, 5 ἴῃ {ιο αΌογο 

πβίαποσς; θα, ἴῃ ἔμοβο απἆ ἵπ αἲ] εἰππί]αν οᾳδος, ἴ]ιο γγιάο αἰ αβίοπ οἵ ΛΙΝ. απά νοΓΒΙΟΠΒ Ίγοτο 84{0- 

πιατᾶς ασαἰηδέ (Π6 γοσορέίοη οἵ βαο]ι τοπάίπσα; ἃπα ος αποϊοπέ απλοσί(ἶο5, 55 ἃ 01138, ἐπ]κο τς Ὀαο]ς 

{ο ἃ πιο απ{οχίοχ {ο {πὸ ΙπίτοάποίΙοἩ οὗ ἀν Σο) οἸαπρος.”3 

1η ξίοιι « {ο (ο 86 ο) Ππίεμαῖ (οπβίάργαἰοπΝ. 

««Α]Ηλουα]ι νατίοις οοποἰἀοταἑἴοης Ἠαγο ᾳτοαέ απά αὐ ἴππορ ἀεοίίεο οϊρλέ πο ον]άσποο 15 

Βλοχουσ]]γ οοπβίοπᾳ, 16 σου 6 ἃ ρτοαί πηϊφίαἷκο 15 γγο γοτο {0 81ΡΡΟΡΟ (ναί πο οοι]ά αἱ γγασς ἀἰδοιςα 

υπιὰ ἀθίοτπιίπο τοπάίηα» οἩ 5αοι στουπᾶβ, ο πιαγ ἱπάσοα εροοπ]αίο ἃ5 {ο γ]αξ πλαΥ Ἰαγο Όοθη (]ιο 

8 ο Ῥηπιοὰ Τοχί, Ρρ. 186, 187, 919-253, 



χὶν ΡΒΟΠΓΕΡΒάΟΜΕΝΑ. 

οπἱρίπ οἱ απγ Ῥατήίοσ]αν χοπάῖηο: Ῥα6 ο ϱ]οι]ά ϱρο ὙΘΡῪ {αχ αδίταγ 1 νο α]]ογγοᾶ {815 ργ»αρηϊαίίδηυ ἴο 

ογοι-Ρα]αποο ΟΥ ΘΥΟΠ Β6ΥΙΟΙΙΞΙΥ {ο Ιπίογίοτο 10 αοίπα] ουἰΊοπόο: Ίο «ΠΟΥ ὮΥ οκροτίοποο {ο γ]αί Ἰαπιᾶ» 

ΟΥ̓ 6ΙΤΟΙ5 οοργ]5ΐ5 Ὑεγο οὐποχίοις, Ῥα6 ουἰάεπος πιαγ ο[ίαι 9Που ὑπαῦ τοαθίπσς ατα γγο]] βαρροτίεᾶ, {πὸ 

οὐἱρίπ οὐ γγ]]ο] πρ] Ἠαγο Ῥοον απ] ραἰοᾶ {ο οπο οἵ {1ο π15ο8 οἱ οοοαβίοπα] πηβία]κο, 

“ΠΉΡΙΘ 15 οπο θοποῆὺ γ]]οἩ γη] αἱ γγα 8 τοδα]ό {ποπι (86 οχαπηϊηα(ἶοπ οἱ {86 γατῖοις τοπάῖπσς οἳ 

ΔΠΥ͂ Ῥαβρασο π]ίο] 15 απάαν οοηδἰάεταίίοι: 6Υ6Π 1 10 ἆοθβ πού τεπιονο 81] Τοο]πο οἵ ἀοαδί, 10 γη] αὖ 

Ἰοπ56 Ώου πὶ ἐπ ταῦ 11π|105 (Οὐ θη. ΥοΥΥ ΠαΤΤΟΥΥ) 811 αποογ{αϊπίγ 15 οοπβπιθᾷ, 3 

Τζογίοπ απὀἀ οατγ Οἰέαίίοπε Φιρρίεπιεπίαγη {ο γεει 95. 

“ ΤῊ 6 6οαχοθβ οὐ Ῥοχίπα] Οὐ ]οἶβπι απο {πο ουϊάθποοβ ΙΟ] Ίνα Ῥοβδοδ» {ΟΥ ΟΥ αραϊη»ί ἀογοπί 

χοαβἴπρς; {]ιογ αγο {Πο ομαηπο]ς {τοιισ]ι πΥλιίο]ι, ἵπ γ]ο]ο ος ἵπ Ῥατί, ἴλο {αχ Ία5 Ῥουι ἰγδηϑιη ρα 

ἴο 8. Τ]μογ ατο ἐλγοο :---- 

1. ΜΡΒ., 9. ΥεΤΒΙΟΠΑ, 8. δα] οἰίαίΙοηΒ. 

ας ΛΑ {ο αποϊοπ{ πγοχ]ςς ἴῃ ϱοπογα] Ὕο Ἴανο ΟΠΙΥ ο δέ; {ον 510}) οἰ α 018. α5 ΤΠΙΑΥ 

Ῥο {οιιπά οἱ εἸαββίοα] υυῖύθυβ αὖο Ἰατά]γ εποασ]Ώ {ο οπ/]έ]ο τι {ο Ὀτίπς έποπι {οπατά αἱ ἃ κα λίαπίάίνο 

εἼαβς οἱ έηθββος: τ 116, 48 {ο οίἩοῦβ, πο Ἠαγο οπ]γ ο ποσο, 8Ίπος 80ΙΠΘ αποϊεπό Ἰγοσ]κ6 ατο ΊΥΟΙΙΥ 

Ἰοβὺ ἵπ {11ο ογ]σίπα]ς, απιά Ίγο Ῥοββοβ {]οπι πιεγοα]γ ἵπ ἃ ἐταπθ]αίίο: απά (Ίαν 16 15 ἐπαῦ, νι τορατά {ο 

Ώιο Νου Τοραπιοπ{, 718 818. {4Υ ΠΟΤΟ τΙοΣ]Υ βαρρ]ίοᾶ τι πιαίοτία]5 {ον οτ]αοῖδπα οἱ ἀῑβοτοπί ϱ]αβ505. 

«Τῇ ρο)κἰο αἴοπο Ἠαγο Όοοι Ῥτοφοιναᾶ, 16 15 {π γαίῃ {ο ὑπ|π|ς οὗ τοδίοτίπς {π6 ο) 2ὗιαί ἐεαέ; 811 γγο 

04Π ἆο 15 {ο Ὀ6 οοπίοπύ 10 ἐο σοποταὶ βαδίαποο: ἀπά γη] τορατά {ο οΙίαδίοπ, ππ]ο5θ {μου αγο 

61ΡΥΟ58, Ίνο οαπποί [66] αὈδο]αίο οοπβάσποο ἵπ. ἐ]οῖν οἰνίπα ἴ]ο οκαοί πνονά5; πα ναβ Ὦγ (Ἰοπιδο]νος 

ὑπ. που] ο[ίοα Ὄο ἀοαδί[α] γνέηοββος. Ἔ]ιις ΜΒ. ἆαδεννο ἔἶιο Πνοί Ῥίασο απποπᾳςύ {ο βοπχοθς οὗ 

οπϊΕοίδτη, 6ΥοΏ. {]οιισ]ι {]ιοδο Ἠη]ο]ι οχ ἰθὺ αγο πού α5 οἱ ἃ5 {πὸ ἁαίο οὐ Ῥαγίοπ]αν γενίοης; απᾶ ΜΑ, 

85 οοοαργίης {ο Πτοῦ ταπ]ς τητιϑῦ Ὄο Πυβύ οοηδιάετες. Τ 

Αγεεϊαἰἶες ἴηι ἐδ {εδίίπιοπ οἱ Γεγείοπ». 

( ΠῊ 6 γα]αο οἱ ἴ]ιο {οβάπποπγ οἱ γοβίοι5 {ο {Ππ6 ᾳοπαίπο αποϊοπί {οχέ 15 οοπρἰάογαθ]ο; {ον αέμοις]ι 

{που Ἠανο Ῥοοι βλ]οοίοᾷ {ο ἴ]ιο βαππο οαριια]ο5 οἱ ἐταηβοχίρίοη α5 Ία5 {ο {οχύ οὔ ἴμο ονἱαίπα]. τοῖς, 

απᾶ {λοπο]ι αἱ ἠπιορ {11ογ Ἀαγο Ώθοπ τοπποβο]]οά. ἵΠ ΒΟΠ1Ο βοτύ οὐ οοπ/{ογηϐγ {ο {ιο ἄγος]ς εορίθΒ ἴἨοπι 

οαιγοπέ, γοῦ ἵπ ᾳοπογα] {ΠΟῪ απο τορνοβοπία(ίνον οἱ {πὸ ἄτοοἰ {οτί {γοπι γηίο]. (ου Ίογο Τογπησᾶ. 

ΤῊ οαβια]άος οὐ ἐχαποπηϊβίοη γγου]ᾶ γαγο]γ, 14 ουου, αΏοοῦ ἀοοιπποπίς ἵπ ἀΙογοπί Ἰαπςιαρο» ἵπ ἃ Ίναγ 

Ῥγοσίκο]γ ἰπαί]αχ, απιά νο 1ΠΑΥ {η 15. ΠΙΠἨΠΟΥ δαθοιιηῦ {ου ποὺ ἃ ἴθ ἀἴγογροποος ἴῃ {1ο ΥΘΙΒΙΟΠ8 48 

Ώου Ἠαγο οοπιο ἄονγῃ {ο 118; γοῦ γηοπ Ίνο βπά απ αγογοάΙψ αποϊοπέ {παπδ]αδίοι αοθογάῖπα ἵπ Ῥοου]ίαν 

γοπάίπρς τ ἢ βοπιο οἱ {1ο πιογο αποϊοηέ απᾶ γα] Ὁ ]6 οἱ {πὸ αποϊοπέ ΜΒ5., 10 15 απ Ἱπιροτίαπύ Ρτοοξ οἵ 

[86 απέέφιέγ αὐ Ἰοαδέ οἱ βαοἩ τοπάίησς; απᾶ Μις 18 [Π6Υ ατο ποῦ ροπαπο, [Π0 ῥΓΟΦ/ παιδί Ῥο βοιρἘύ ἵπ 

πο οοιπίον ογἱάσποο ὑπαῦ ππαγ Ῥο αἀάποες. 

««βοπ1ο, ἱπάθοᾶ, Ίαγο ἀοογῖοᾶ {]ο 15ο οἱ ΥοιδίοΠΒ α5 {μοιιο]ι {116γ σου] ποὺ Όο ἐγαδίοά ἵπ Ῥατ- 

5 Ἠοιπο, Ρ. 9050. Ἵ Ἠουπο, ϱΡ. 141, 148. 



ΡΒΟΙΠΑΟΝΜΕΝΑ. σα 

Ποπ]ατβ οὐ αἰγοοῦ ογἱάσποο, απᾶ ἴῃ Βαρροτί οἵ ἐς (νου Ἠανο Ροϊηίέσᾶ {ο ΟΥΤΟΥΒ γνλ]ο {πον οοπίαϊη, απᾶ 

{ο Ῥχοοίβ οἱ ἔπ Ἱποοπιρείοπογ οἵ (χαπβ]αίου. Απιᾶ γοί δάμη αἲ] ἐἶναί οαπ. [αἶτ]γ ὃο βαϊὰ οἩ 15 Ἠοπὰ, απᾶ 

| Ἠν]ναξ τοπηθίηςρ Βγο]γ {π|8, ἐἶναί Ιπάοβπίίοποςς οὐἨ τοπάοτίπα οοσαρίοπα]1γ Γουπᾶ, απά ονποὰ πηϊία]κος 

ἵπ Ῥαγίοι]αν Ῥαββαρο», ἆο πού Ἱπνα]ίάαίο ἐπ ϱεπογα] οἸαχασίος οὗ βποἩ ἃ {γα 5] 105, που γοῦ (ιο 

οοτίαϊπίγ οἱ 19 ροπογα] (οδίΙπΙοηγ. 

«Ύγλοι ἃ (ταπβ]αίου πηβία]κος αἵπιῖ]αν γον δ, 119 Υογβῖοπ ΒΗ ΟΥΒ Ὑ]αί {ἢ |6 οΥΤΟΥ τγὰβ {Πδὲ ἢ πιαᾶο, 

δια (να 10 18. ἃ υιΐποεβ {ο {ιο {οτί ἴῃ βρίίο οἳ {πὸ τηϊβίακο Ἀ[οάστη γογαίοης Γγοηαοπί]γ Ιπέγοάασο 

Πἱαΐο βιρρίρηιοΙί8: ἴἶνο αποϊοηίβ Ἰιαά πο βιο]ι ἀογίοο, ἀπ (ἰιογοίογο αἀάάοις οὐ {815 πᾶ, ος ρατᾶ- 

Ῥ]ιταφέίο οἴτοιπι]οσπ/ίοπς, Γουπιά ἴπ (ἶο οἷά γουβίοηβ, τηυϑύ ποῦ θῸ ποπατάοἆ αἱ τον ἀερατέατον [ποπ 

Ἐπ οπἱρῖπα] ἶναῃ ΟἿΣ Τία]ῖο βαρρ]επιοπ/ς. 

“Βα 1 πποουπ {γαπβ]αίίοπς ατο αα/Ποίοπ{]γ Πέονα] {ο ὍΘ βιιο]ι οἱοβὸ τ ἔπ 8805 {ο ἐπ {οχί Γγοπι 

ΒΊΟΝ {ου Ίνοτο {οπιος, {115 18. 7)" ΠΙΟΡΟ ιο 0150 γη] (ιο αποϊθη{ νογβίοης ἴῃ ᾳοποτα!: {ου {οἱ]ουΥ 

ιο τοῖς {ποπι Ὑγ]]ο]ι (ΠΟΥ Ίνογο {αἶκοι γη απ απιοδί αοταρα]οιβ οχδοί ἀρ, απά {πον 8ο ο/ίοπ 

Ῥχοβοχνο οΥΟΠ {ο ονάον οἳ (ιο πονάς ἐἶναί {ἶνογ οαπ Ὦο αποίοᾷ ἃ8 δι μου 198. οπ απο] Ροίηία, Αί 

πιος, οἵ οοιασ5ο, (1ο ἐγαἨ]αίος τηαΥ Ἠανο [16 Τα γἰρί]αποο, Ίο 14 Ἰανο ραβεοὰ Ὦγ γγογάβ γγ]ίο]λ ατο 

᾿οπι](έοἆ ἵπ πο (τοῖς οΟΡΥ, απᾶ Ίο πΊαΥ Ἠαγο οοπ{αβοά έ]ιο ἐοχί Γγοπι τ ἴοι. Ίο Ίνα τοπάστίηᾳ, [δὲ ἴῃ 

΄]νο ΒΕΠΙΟ ΠΠΠΠΠΟΣ ἃ8 γγὰ8 ἆοπο Ὦγ ἀγοοῖς οοργίδί5. αὖ {Π|0 πἀπηϊρείοι οὔ αἲ] (ία ἴῃ {8 {Ὁ]1680 ππάΏπος 

068 ποῦ αἰονᾷ δὴν ρτουπά ἴον {ΠΗ βἰαίοπιοπί {αί ἴ]ιο {ο5ίΙΠΙοΠΥ οἳ ΥογείοηΑ 18 οἵ ΠΜ{]ο πποπηοπέ {πα 

“ᾳπθβίίοπ οἱ {ιο Ιπβογίοη ΟἹ ΟΠΗἱδδίον οἳ ἃ Ὑ]ο]ο οἸααρο, ος ἐἶναί “ἃ γουβίοπ ποσά Ῥο γοῦν Πέτα] 1 1έ 

18 {0 μον τοίου ἱπρογίαπί γγογάς Ίνογο ος ΊγΟΓΟ ποῦ τουοσπϊδοἆ Ὦγ {πὸ (τοοις {οχέ {ποπι γιο] 10 

γ/α8 {α]ςοῃ. 

“ ΑἸΙαβίοπ Ίαν Όσον αἰγοαάγ πιαἆο {ο (ιο οοπαϊεϊοη ἴῃ γγ]ῖο] αἰ ρθη Υογβίοης Ίαγο Όσοι ἔγαηβ- 

πηϊέοὰ {ο 118: (8 πιαγ εἶνουν ιο Ἰκϊπά οἵ οδαξίοι {πα 18 πεοᾶεά ἴῃ οπιρ]ογίπᾳ ἔἶιοπα ογΕοα]]γ. Α. 

οοργἰςέ ο ἃ νογβίοη, ᾿ξ ο Ῥοββοββθᾶ απΥ αοηπαἰπίαποο ΜΕ] (ιο οτἰρίπα], Ίνας ἴῃ ἆπηρον οἳ δου δοίης 

Ὦγ {πὸ τοοὶς ἑοχὺ πὶ γγ]ῖο Ίο ἵνας Γαπαίίας: πα (ἶχας Ίο παὶσ]λέ Ιπίτοάποο παϊχος τοκάίηρς: (]ς 18 

πη αάἀῑοπ {ο {10 αβια] οπ15ο8 οὗ (ταηβδοτιρέαγα] παϊθίαἷκος απᾶ [ου αἲ] {χοβο α]οπγαποϱ πιαδέ ο ππαᾶο, 

Ύο απο, ἨοΟΥΟΣ, ο{ίοπ αὖ]ο {ο τουογέ {ο 0 αποϊοπέ οορίοθ οὐ Ὑϑυβίοῃβ, απά ἔπιθι, ]ᾳδέ α8 18 ένο 0386 

ΤΕ δυο Δ ΚΒ, οὐ {110 ογἱᾳίπα]ς, γο απο Ὀποισλέ Ῥαο]ς {ο ιο οοπά[[ίοη οὐ {πὸ {οχί ποατ]γ ος ααϊίο 

Σἀοη ἴθ] τυ (ἢ ένας πὶ νυ μοι ένο ἐγαπδ]α(ίοπ. βγδέ ἀρρθατοᾶ." 

Βρεοϊαἰ(έοα ἴπ {ια (είίπιοπΗ οἱ εανὶψ Οἰα[ίοη. 

««Τ]ιοῬο γιὸ Ίαγο θα 1116 Ρογ5οπα] αοφπαἰπίαποο γη νο εαὐ]οοί Ἠαγο δ πιος Ὄουτ Ιπο]ῖποά 

{ο ταπ]ς ὑπὸ αὐ μουν οἵ οατ]γ οἰίαίῖοης {οο ἴσαν, απά αὐ οί]ος πιο {ο ππάσενα]αο (λοπα αἱ ἀπά αν. 

Ῥοππο Ίαγο βοιᾳ]έ {ο ᾳἶνο ἴἶοπα απ Δα ΠΟΥΤΕΥ Βαρογίος {ο (ναί οἵ οἴου γίποββος, παπά οί]ογ Ἠαγο 

τοραγὰοὰ {ἶχοπα ας Ὀοΐπα, αἰπιοδέ α5 ἃ ππδίίου οἵ 601156, Ίασ, οαγε]ορα, απά Ιποαραδ]ο οὗ Βῃουίηρ πας 

΄]ιο Ῥαββαρο τοα]]γ τοαᾷ, Ἰλίο]ι ἐἶιο ααί]χος αποἰοᾷ ος Ιπίοπάοὰ {ο ᾳποίο, Το] οὗ (Ίχοδο οδϊππαίο αγο 

“Ἱποοστουί α5 ἃ ᾳοπογα] Γαοί, {λλοισ]ι οσο] τηαγ αὐ {ὔπον Ὁο Ῥοτ[οοί]γ σα." 

«Τί 19, ἰπᾷθος, βαϊὰ ἐπα ἐμ Ἰακίέγ οὗ ιο ϑανὶν α1]νους 18 δαὶ ἴῃ Εἰνοῖς οἰξα ἰοη 8 ἐλαί νου οαπ 

9 Ἠοτπο, ϱΡΡ. 250---338. 



Χνὶ ΡΠΟΤΒαΟΜΕΝΑ. 

Πο]ρ τς {ο πο ορτίαϊπ οοπο]αβίοη. Τῷ 15 αἶδο οδ]θοίθα (]ιαῦ {πον αποίο Ῥαβξασος ἵπ ἔονπης ἵπ ΒΊΟΝ ἔπογα 

18 ΠΟ ΣΟΠΦΟΏ {0 ΒΙΡΡΟΒΟ {ναί {Ίου ουον οκἰσέοᾷ ἵπ οορίος οἱ {πὸ ουν Τοδίαπιοπέ; απᾶ {]αέ {πον ΒΟΠ1Ο- 

ἄπιος ᾳποίο α5 Βοπϊρύατο ὑπαῦ ΒΊΟΝ 15 ποῦ 1η {πὸ Β10]6 αὖ 81] ; απά 1 ἔλερο Ροϊπ{ς ατο οδία]{δ]νοᾶ, 10 

15 βα]ά {μαί 10 15 τπδο]εβΒ {ο το]γ ον απγ{λίπς 80 Ἱπάθβπῖίο απᾶ παρ]οαάϊπς. Ἀοη, 811 {18 ἃ πα ππογο 

πηρηί Ῥο ἐναο, ἃηα γοῦ {πὸ α{ΙΠίγ οἱ ραίτῖκᾶο οἴθαίίοπς πγοπ]ά πού ο τοπάσγοά τοῖά; [ον π]ιαί 1 {ιο 

βα1ηο {λίηρς πηϊρ]ύ Ὄο Βα] οἱ οι πιοάστη Ἐπο]ϊδ]ι Ὑυϊύουβ ἢ ΑΤΘ {λογο ποῦ ΠΙΑΠΥ ὙΠῸ ΙΠίΘΓΙΤΘΊΥΟ {ἶιο 

πονάς οὐ Βοπϊρίαγο Ιπίο {Ποῖ} ἀἱδοοιχβος, ἵπ ΒΘ ἃ ΊΥαΥ ὑπαῦ ἴἨογ ἆο ποὺ σἶνο ργθοϊβοῖψ να 15 {οαπᾶ 

ἴῃ {ο βαογοᾷ Ώοο]κβ, οΥοἩ {μοισἩ {αγ ΒΠ ον αὈππάαπ{]γ πὝλοποο {πὸ {]λοασ]!ς, πᾶ οὖοπ {1ο Ἰοαάϊπρ' 

τυογᾶς, Ψογο {α]κοη Ὁ Απᾶ 7α8ύ κο 15 16 ὙΠ {Π|6 ουτ]γ Γαήμοτς, ΊΤ]ογ ἀδοα {ΠΗ οογᾶς απᾶ οκργοββίοηΒ 

οὗ Βοτίρίατο ἵΠ πμαί {ου Ἱτοίθ, ογοη πγλοη {ιο οοπβίγιοίίοη απᾶ {ουπι οἱ ἴ]ο βοπίθηοο πας ΟΡ ΘΔΕΪΥ 

οαπροᾶ. ἈῬαοἩ οἰίαίίοις απο ΒἰπιρΙγ {ο Ῥο που {ου π]να {ΠΟΥ ατο πποτίμ. ΤΕ {νο ᾳποβίον 18, 

πλοίλος βποἩ ἃ Ιοαάϊπρ ΟΡ 15. ΟΥ 15. πού {ο Ῥο γοπᾶ ἴῃ ἃ Ῥᾶβεᾶσο, ἃ ΥΟΝΥ 0050 οἰίαίίοη, 05 ΘΥΘΠ 

α]]αδίοἩη, 1ΠΑΥ ΒΙΟΙ’ {ναί 0Π6 ΤΟΙ ἴῃ ααοδίῖοη τουοση]ςοᾷ 16. ῥο, ίοο, π]οη {πογο 15 ἃ ΤΠ 616 αἰϊιδίοη ; 

16 πιαΥ Ῥο απιρ]γ βιΠοῖοπέ ἴῃ Ῥχους ἐλαί ἃ στῖθου Ίεπουγα Ῥατβίου]αγ Ῥαβρασο, {π6 σοπἹΙποποΒς οἵ το 

35 ἃ ὙΠΟΪΘ πιαγ Ῥο ππάςχ ἀἰδοιββίοπι” 

««Ἔμο γα]πο οἱ οίαβῖοπ5 α5 Βοιιτο 5. οἱ ογ]οίδπα 18 πού {ο Ῥο εβπιαίοᾶ Ὦγ γγ]αί {ΠΟΥ ατα, ΟΥ̓ 1ΠΑΥ 

Β66ΠΏ {ο Ῥο, που ςἰαπάΐπο αἴοπε; 16 18 ἵπ οοπηθοΒίοη γη] {86 οἱΛεν απθλοτῖθίος (λαῦ {Ἴνογ Ἰαγο ἃ 

Ροου]ίαχ γα]ιο. Της, 4η οχργοβδίοη ογἰάοπ{]γ {ακετ {ποπ {π6 αυ Τοβίαπιοπί Ὦγ ἃ Ἐαΐμον, Ῥαέ 1π 

α {ογπα {οιπᾶ ποϊί]αν 1π| τηαηιιδογ1ρῦ ΟΥ ΥεΙΡΙΟΠ, πΠαΥ Ἠαγο Ῥοσῃ, ΡΟΓἨαΡΒ, 8ΟΠ19 Πογθ ἰὰχ αἱ]αβίοη ος 

Ἠϊ5 οὗ, ΟΥ απ Ιπ{ογθανίης οἱ βοπιοίμίπο {α]κοη {οπι ὑπ6 ουν Τορίαπιοπό Ἱπίο {Π6 Ίἶπο οἱ Ἠϊ5 

αχριιπηθηύ ΟἹ ἀἴδοοιπβο. Βαῦ Ίβα Ἐπίλογ οἶίος ἃ Ῥαβκασο, ἀεβπΙίο]γ αοτοοίπο ἢ οπο οἶαδς οἱ αποϊοπέ 

Ι{ΠΘΒΕΕΡ, 1π ἃ Ῥ]ασο ὙΠΘΙῸ {Π6Ὺ αἰαπᾶ ορροδεᾶ {ο 5οπιο οὐ {οβίϊπιοπῖθς, ἴμαγο ποθᾷ 6 γγίπια ]αοῖο 

πο ἀοπδρί {λαί πὸ αοίαα]1γ αποίος πν]αῦ τας 1π Ἠϊ5 οοΡΥ; απά (να Ἆο πιαξοτία]]γ οοπΒτηι8 {αῦ οἶαβς 

οἱ πίποβδον. Ῥιΐ 1 ἃ Ταΐ]λον βαγς ἀἰδποίγ {παῦ ἃ τοπάϊίπςσ ΒΟ. Ίο αποίος πας ὑμαῦ οἳ οπο 

Ῥανύϊουϊαν (.οβρο], απιά (]λαί αποί]ιου γοαᾶίπρ πΥἩῖοἩ [ο πιοπ{ίους Ίγας ὑπαῦ οξ έλλο ρατα]]θὶ Ῥαβδασο ἴῃ 

αποί]λοσ (οβΡο], οὐ 1{ 116 θῳ}0 658}, Τοδί5 ΟΠ {Π6 πγογά5 απᾶ Ῥηταςος οὗ ἃ τϑδάϊηρ', απᾶ βύαθθβ τιποφιήγοσα]1γ 

{παὖ {ΠΟΥ Ίνοχο 5ο ἃπα 80, Ἠ]5 ογϊάσποο Ἠας ΥουΥ οτοαί πγοἰσ]έ; απᾶ 1έ 18 1ῃ 15ο] ἃ Ῥτουί, πού Ιπάςοά 

Όιαῦ ο γεαά(πρ 15 ΟΕ ποοθβδΙ(γ ροπαῖπο, Ῥαΐ αὖ Ἰοαςύ ἐ]ναί 10 γγας οαγγοπέ ἴῃ {1ο έἶπιο οὗ {ο Ἐαί]ου ἴῃ 

ᾳποβίίοἃ: 1 οὐμπουγγῖςσο 16 15. πνο]] οοπΠγπιθᾶ, {ουν Ιαοίίοπς οου]ά Ὦο Ὀοέίοι α{ορίθᾷ. ΑἾ5ο, 1 {Π6 σοπογα1 

οϊαίίοης οἵ ἃ Ἠαΐ]ιογ ατο Ῥτογος ὮΥ σοπεραγαἰΐνε ο ἰοίκηι {ο ταπ]ς Ἠ1ο]ι, οΥοΠ Ἱεῖς οὐί{ο) ἀῑσία απο ΥΓΟΥΙΤΙΥ 

08 ὙΟΡΥ͂ οοηρἰάογαὈ]ο αὐέοπ/ίοη, {ο Βα. {πὸ Ἰθμδί. ΤῊ γα]ιο, ΊιοίογοΥ, οὐ Ῥαπίκίο ἐοθβίπιοπγ 1η 

οοπιραγαίίυο ο ἱοίδηι 18, ἵπ ϱοπογα], ἴἩο ΟΟΏΥΟΙΑΟ οἱ {]λῖ5; [Ὁ 45 βποἩ αποἰαξίοπ5 απο οοσαδίοπα] απά 

Παρπιοη{αχΥ, ΠΟΥ πιαδύ Ὄο τορατᾶςᾷ ας ταί]λον αὐοβίίπρ ποθ ΜΡΝ, απἆ νοιβδῖοπς τι ἢ Ὑμῖν {Ίνογ 

1ο δὖ 81] ἴῃ οματασίοτὶδί]ο αοοογᾶαπςο. 

«Ῥο[οτο ἃ Ἱπάρπιοπί οαπ Ῥο αὖ α]] τὶσ]/1Υ σίνοπ οὗ ἐ]ιο ογἰἶσα] να]αο οὗ ὑπὸ οἰξαίίοπς οἱ αΠΥ οπο 

Ἐαΐμοτ, 10 15. πορά{α] ναί Π18 ὙΠ Πρ 5 αου]ά νο οατοΓα]]γ εἰπαϊοᾶ; ὑπαῦ Ἠϊ5 ποᾷο οὔ αδίπο ἨοΙγ 

Βογϊρίατο αἰιοι]ά Ῥο Ίσπουτι, ἀπά ναί 165 ε]ιου]ά Ῥο βθθὴ τυ μϑύδου Ίιο 15 {ο]οναὈ]γ απίζοσηα 1π. Ἠ]5 ποθ 

οἵ αυούϊπρ' {Π|0 6απιο Ῥαβδαςοβ8; απά 1 πού, ὙγΠοίμου ἔ]ιο οἰτοιπιβίπποςς οἱ {πιο απά Ῥ]ασςο οαπ αὖ αἱ] 

αοροαηί {01 {ιο γατίαίοη, Λ]δο, πὶ {ο γη] θίηος οὐ {]ιο 6απιο Ἐαΐ]ιον, αἰίοπέίοι «Ποι]ά 06 ραῖά {ο (ο 

παύανο ο{ {1ο γγοτ]ς Τὰ 10} ἃ ααοία θη οςοαΓΒ; {ΟΥ πΠοΥΟ γοιρα] οχαςΜιάο παϊσ]ί Ὄο 1οπβοπαὈΙγ 



ΡΠΟΤΕΑΟΝΜΕΝΑ. ΧΥΪΙ 

Ἰοοκοᾶ {ου ἵπ δὴ οχροβί(ῖου {πὰ ἴῃ ἃ ἀἰβοοιισβο οὐ ἃ Βοτγίδίουν ἰγοσεῖβο ἴῃ ο] Βογίρέατο 18 πποτο 

ομβια]]γ οἰ οα,᾿" 

“ΤΕ νϑααυΐνοβ' ἐπαὐ 6οπιο ]αἆρπιοηί ]ου]ά θῸ Θχογοϊβοα ἴῃ πια]ίηα οἰζα 0 η8. Γποπι ιο τυ εἶπ ρ5 οἱ 

πο Ἐπί]ιοις; {Γοτ {Ίογ Ππᾶνο ποί απ/γοφποπί]γ Ῥουῃ αποίοα {ο τεπάίηρς γη]]ο]ν {πον ἀἷᾷ πο τοα]]γ 

τηαϊ πέδη, απᾶ τ ἴον {ογ ουοη τοριάϊαίο. Τίς Ίαν ατίδον ἴπ Ῥατέ [τοπ {Π|6 πηϊδία]κοἙ οἵ οοργ!»ί», 

απ (]ιο Ἰ]]-ἀϊγοσίθοᾶ οπγο οῇ βοπιο ο[έοτα, γ]ιο {που Εἶναί νου γνονο ἀοΐπα ποοᾷ βογγίοο ἨΊιοῃ {ΠΟΥ 

π]ίοτοά απά επιοπάες {πιὸ Βοτίρίιτο απιοξαξἴοπβ Ὦγ πποση5 ΟΓ ἴ]ιο 6ΟΠΊΠΙΟΠ ῥτϊηέοὰ ἑοχί, Τί 18 (Ἰογοίοτο 

ποοθεδατΥ αἴιραίβ {ο οχαπιίπο ἃ βαρροβοά Ῥαϊγίκείο οἰαίίοι τον {ιο οοπ/οσέ; ἴον (λῖ γη] οβίοτ 

ΒΙΡΡΙΥ βοοᾷ Ῥτοοβ οὗ πγ]ναί (ιο υντίζεν τοα]]γ Ἰναὰ ἴῃ Ἠ5 οοΡΥ ο ιο Νοιν Τοίαπιοη{, 

“Τὰ, Ἡλοπουου 1έ 15. ῬΟΒ51 016, απ΄ οὐ] οι αλου]ά ο ἀϑοᾶ γν]ῖοῖι Ίνας Ῥθοτ. Γογπιοά [τοπι σοοᾶ 

3188., οδρεοία]]γ 1 ένο νατίαξίοπς οἵ οἴ μον εορῖες ἅτ ποίεᾶ, (οοὰ εοτνῖος γγαβ ἆοπο ἴῃ {Ἠ{5 τοβροοέ {ο 

Έιο ποτ] οὐ Ἐδορίιβ, Ὦγ {ιο Ἰαίο Τὴν. πϊβίοτᾶ. Απά 5611 1ξ πιαδέ Ὁο τοπποπιΏογας, ἐἶναί 1 ἃ Ἐαίλου 

χοπά8 ἃ Ῥᾶδεᾶσο βοπιθίῖπιο ἴῃ {1ο ΒΗΠΠΟ ΠΙΔΠΠΕΣ 5 1έ 15 [οαπά ἴῃ ρουὰ αποΐδηΐξ απ]οχῖθς, απᾶ δ 

οἴ]ιου ἴπιος ἴύ 18 {ουπᾶ ἴῃ ή γνοχ]κ5 η έἶνο βαπηο Γοσπη ἃ 5 ἴῃ γοοσπέ οορῖος, ἱξ οὶ Βασάν Ὁο ἀουθίρα 

(ναί ἵπ {π6 Ἰαέέου «πδο 10 Ίνας Όσο γοπιοζς]]οά Ὦγ ἃ σοργ δέ. 

““ Ῥαΐτ]δίίο οΙ{α{1οπβ ἀἴοπο Ἰιάυο ΥοτΥ {16 νοὶ σ᾽ ἢ 8ο] οΙία{1οΠΒ, οΥοΠ. ἤθη. ἴῃ ἀοοογάπποο τὰ ἢ 

ἃ ΥΟΓΒΙΟΠ, πᾶν Ὀαΐ 1Π{{16Ὸ πιογο; Ὀιί θη ἃ οἰζαϊοη 18. ἴῃ αοοογάαποο τ ἢ 8οπ1θ ἀποίοπὲ Μ 55, απᾶ 

ἐταπβ]α[ίοηβ, ἰὺ Ῥόββθβθο8 σγοαῦ οογτοβοτα(ῖνο ναῖπο. Τί 18. αν σοη ΠΥ ἃ τοπᾶῖηπς Κπονη ἱπᾶο- 

Ῥοπάσπί]γ {ο οχῖδέ, (ναί οἴίαίῖοης τὸ οὔ ένο πέπιοδέ ἱπιροσίαποο ΤΠ αἶοπο, ος ΠΘΑΡῚΥ αἶοπο, ΠΟΥ πιαΥ 

νο Ἰοο]κοὰ αὖ ἃ8 1Π6Υ9 οαβιλ] αζαρία(ἴοης οἵ νο γ/οτάς οἵ {πὸ Νον Ῥορέαπιεπέ, 

“ΤῊ οατ]γ πσῖίοτ απο οἱ {αχ Ἠΐρ]ιου Ἱππρογίαπου {]πη {Πο86 γ]ιο Ἠνος α[ίου ἐπ Ῥοσϊππίης οὗ 

Όιο {ουτί] οοπίατΥ ; απά (ἶνις Ἱν]οη Ῥα τ βέϊο οἰζα 08. ατο οοπηρατος, {π6 ἀπὲ οὗ Εἶνο γγγΙέος ππαβέ πού 

ο ογοτ]οο]καά. Τί 18 τιβ6 1688 {ο Ῥα]πποο {ιοβο τ]ὸ Ινοὰ /γοπα {πὸ ΑΓ] {ο {πὸ κογοπέ]ι οοπίάτγ ἀραϊπϑέ 

ἔδιοβο οὗ (ιο βοοοπά απά Οίτά. Ῥατίου]ατ αἰίοπίίοπ βἰιου]ᾷ αἱνγαγα θῸ ραῖὰ (ο ἐἶνο δα ρ}.688 ίαίοπιοπέ 

οἵ ἃ Ἐαί]ου τὶ ἢ τορατὰ {ο ἃ τεπάἶπρ; [ος 1έ αὐ Ἰοαδέ Ίκουνς τ παΐ Ἰο Βα ἴῃ Ηἷβ σοΡΥ (1 πα ιο 

πγοίο μ88 Όσον ποοιταί(ο]γ ἐγαπαπηϊ((εᾷ), ουοπ 1 10 ἆοος πού θα ας ἀῑτοοί {ο {πὸ ἔταο τοπᾶἶηᾳ. 

“«ΑΥ πιο πο οοπο]αδῖοη οαπ θ6 ἆγαππ Γγοπι έ]λο εἶζεπου οἵ Ἐπί]ιογα ας {ο αΠΥ Ῥατοπ]ας Ῥαφεασο ; 

αὖ οἴ]ιου {πιος φιιο] αἰἶοποο 18 Υουγ αἰμηϊβοαπέ: {ου 1 ΤΟΙ ΚΒ απο ππσάο, φοπίοποο ΒΥ βοπίοηοο, απᾶ 

αἰπιοϑὺ ποσὰ Ὦγ σου, ο ἃ ροσίίοη οἵ Βοπίρίατο, ἀπ ἔλοη ἃ Ρογίῖοη 18 ραββοᾶ Ὦγ ἴῃ βἴ]οποο, απ ἐμ θη 

νο γητῖίοτ αραϊπ ΤΌΘ ΠΙΟΒ. ἴῃ {1ο Β8ΠῚ6 τ πτιΐο τη η ΠΟΥ ; πὰ 1 ἐπ Ρογεϊοη ενας ἀπποί οοα 18 ομἰ ἐοα 

ἴῃ οίλον δα μου (08, 16 γη]] ποί θὸ ἀοιθίοα Ὦγ έἶνοβο πὸ Ἰκπουν τ παΐ ουϊάοποο οὐ ἐς Εἰ πα τησαΏ, 

{ππαῦ Βα ἢ ἃ Ῥαββαρο τγγὰϑ πού οοπίαϊ θα ἴῃ ἐπ 6οΡΥ αποά Ὀν 5.0} ἃ ΕΑΓ ΠΟΥ, 

“ΑἸβο, ᾿ξ Ἐαί]οτς γη] πεποτα] οοπβοπέ οχἰδ᾽Ε πο αοηπαϊπίαποο γη ἃ Ῥάβδασο, η]οῖν τρις 

Βοοπὶ {ο ο Ἱπιροσίαπί ἵπ ἃ ΟΟΠ{ΤΟΥΟΥΑΥ ἵπ Ὑ]ίο]ι {πον Ίγοτο επσασσᾶ, ᾿ξ οππ. ομ]γ θῸ οοπο]αάεὰ ἐἶνας Τε 

τὰΒ ποὺ ἱπ {πον οορίο8: (]ίς π]] θῸ βἰτοπᾳί]ιοποᾶ {ἢ 6λογ αποίο (ιο Ππιπιοδίαίο οοπίοχε οἳ πο] 

Ῥάβθαρο; απά (ία γν]] ὈῸ τορατὰσά ἃ8. ἃ οοπβγπιοἁ οοτίαϊπέγ ἵξ πο] οπαϊβείοη (ος ταί]λος ποτ- 

ἐπθεγέῖοτ) 18 {ουπᾶ ἴῃ ροοὰ ΛΠΒΒ, απ γογαῖοπ8 τ μοι 105 αγο τοοοϊγοα. 

 Τῆνας, γη το απἁ οδυΐξίοη, ϱοοά ονἰάσποο σπᾶν ὈῸ ομίαϊποᾶ [τοι νο Ἐανοτ; ποῖ 

Ἱπάσροπάθηέ, πο ἐλαί π]ῖο] ταπ]κς αΌογο ΛΙ8Β., Όπέ οὔ ἐμαὶ οο]]αέετα]. Κῖπα τ ἴοι, πι. ο,θες τοα]]γ 

ἀοα ρίζα], γη] ο[ίον Ίχανο ἃ ἀθίοτπιπίης να]αο.” 

ἃ 



ΧΥΠῚ ῬΗΕΟΙΒΟΟΜΕΝΑ, 

κ Ὕ/μοη ἃ τοαᾶίπρ 15 Του ἵπ ἃ Εαΐμου αὐύουν ἀῑδοοτάαπί ση 811 οοπίοπχροτατγ ΟΥ Οἰ 6 οατ]γ 

ααί]ιογίέγ, 16 1παΥ Ῥο ααϊύο τἰρ]ί {ο πιρπ{ίοη {Π|0 τοπάΐπα 5ο Τοιιπᾶ, Ῥαέ {ο π{ίασ]μ πο απ(λοτί(γ {ο τύ 

063 86, απ{Ι] 10 Ίνα Όεοη οχαπαποᾶ απᾶ γἱπά]εα{οᾶ, 

“Τῷ αΠου]ά αἰφο Ὦο οἈδεγγνοᾶ ὑπαῦ ππον ἃ τουᾶίπο 15 οἰίοά βοπι ἃ Ἐαΐ]νου, 10 παιδί Ὄο Ιπγοβίϊισαίοᾶ 

πγοίλου {1ο Ῥαβεασο 15 τοἙ]]γ {α]κοη {ποπι ὑπ Ῥοτίίοη οἱ Ῥοπρίατο τι οκαπηϊπαίίοη. ἨΠκία]κος 

Πᾶνα ο[ίοῃ Ώσοῃ ππαἆο ἴῃ το[ογῖπο {ο ἃ Ῥαίτ]ςθῖο Ῥαββασο πγ]λίοἩ ΤΟ] αρρ]ῖο {ο οπο οἱ {μα (.οβρο]ς, 

α5 1 6 Ἰαᾶ {ο ἆο ψ(Ὦ πγ]ναῦ 15 Ῥατα]]ο] 1π οπο οἱ {ο οίΠαι5; 8180 αὖ πιο», ον απ Ο]ά Τοδίαπιοπέ 

Ραβ5αρο 15 οἰῤθᾷ {π ὑπ αγγ, ἃ Ῥαδδαρο ἴῃ ἃ Εαίμου πηαγ οογίαϊτπΙη τε]αίο {ο {μο Ῥ]ασο ἴῃ {πὸ Ο]ά 

Τοδίαπιοπέ, απά {λα ππ]οςς {π6 ΤιΧΧ. απάἆ {π6 Νου Τοδίαπιοπί ατο ϱγοα/]γ αὖ Υατίαπος, 1 πγοι]ά τοῦ 

ΤῈ ἃ βα[ο Ῥτουθάιιτο {ο αποίε 5.10}. ἃ Ῥ]ασο ἴῃ βαρροχῦ οἳ 4ΠΥ τοπάΐτισ ἴῃ {ο Ίου’. 

“ΤῊ οοποτα], 16 πηιιδέ Ῥο Ῥουπο ἵπ πηϊπᾶ ὑπαῦ οοργΙδί5 απᾶ ϑαϊίουβ πᾶν Ἰαά {ο {οπάσπογ {ο 

αάαρέ {πὸ Βοπϊρίανο Ῥαβδασες ἴῃ Τα{]που5 {ο ὑπαῦ {ο νγμο] {που Ὑγουο {Ποπισε]γος δοοιιβίοτηθα ; απᾶ {]ιι5 

ἃ τοαάἶπσ πἨΙοἩ «μεν ἔνοπι {Π|6 ο]άσδί δα ΠΟΥ 0168 α5 ἃ 6]α»», Ὑου {ουπά Τῃ απ ουτ]γ Εαΐλοτ, 15 ὮΥ 

ΠΟ ἨισαΠ5 οοπο]αδίνο {λαέ ἐλαί γγας {ο τοπάῖησ οἱ γγ]]οἩ Ίο αρρτογεςᾶ : νυ 1116, οἩ {μο οί]εν παπᾶ, ἃ 

το πρ' ἴῃ ἃ Ταίλον γ]ο «ανα {ποπα {Π|6 τουεπί οορίος απᾶ αοοονᾷς γγἰ(]ι ἐ]νο πιοςῦ αποϊοπέ τηαΥ Ῥο 

τοσαχάοᾷ ἃ5 ππάουὈίοᾶ1γ {μο τοαάῖπα οὗ {π6 Ἠαί]νου Ἠϊπιβα]{. Τ]α5 ἴῃ ΠΙαΠΥ οπδος Ῥαΐπϊςσῖο οἰ α 1018, 

(ποαρ]. οἴνοῃ, ἅτ ποῦ Ἱπίοπάοἆ {ο οἰαῖτη αγ 5οτύ οἱ δα που ; {λογ απο δἰαἰοἆ ταίλοχ ἵπ οοΠποσίΙοΠ 

ἢ {]ιο {αοῦ οί 5.01} οοσα1Υσπις65, {Παπ ἃ5 βαρροδίη ο (]αί {Π|6 αοὐαα] {ογπη οἱ {1ο ραἑτὶκῖο οξαίίοτ Ίνα 

Ῥοοᾳ. (ναπβηλϊέέος {ο τας. 

“Τῇ {νο Ίαγοου ἄταο]ς Νου Τοδίαπιοπί οὗ Το πη, {ΠῸ τοαάίπος οἵ Ίτοπῶας, Οτίφοπ, ΟΥρτίαη, 

ἨΠαχγ, πα Τµιο]ίου, απο Βα θα Υουγ οαγο[α]1γ; 411 ἴνοξο Ἠανίπς Ώοοῃ το-οχαπιίποᾶ ὈΥ Ῥαπαπη, οὗ 

γ΄ Τµαομπιωηπ Ἰήπιδε]{, απ {1ο τοίογοποο {ο ἴ]ο Ῥ]ασο ἴπ γΥμίο] οπςἩ πααγ Ῥο {ουπά 15 πιοη/ῖοποᾷ γουγ 

οἸοατ]γ. ΤΕ οοπιρ]αϊπίέ Ὄο ππαᾶο ἐπα {Ππ|0 τὰ προ οἱ φαμου 0165 15 πού 5αββοῖοπ{]γ οκίοπἀεά, 16 πατιξύ Ῥο 

ογγποᾶ (λαέ τυ παῦ 15 οἴνοῃ 19 ἴῃ ἃ {αγ Ίπογο ΟΡ, 1 01Π1010]6, απᾶ βαὐιβία οἴου ν ἴον πὶ Παπ γγλαῦ Πα 

αρροαγος ἵπ Ῥγονίοις ΘαΠΠ10}5.᾽ἢ 

“«Α {αγίου αἑοπιρῦ Ίιας Ώθοι πιαάο Ὦγ Ττορε]]ον {ο οχίοπἆ {ο Ππιϊί5 οῇ αβοστίαϊπεα ονἰάεποο 

{γοπα Ἐαΐλοις. ΤΠ [15 δα! οι οἱ {πὸ ἄγοεἷς Γοβίαπποπό 5011] Ῥο {ουτιᾷ αἰ1 {ΠπῸ6 οἰίαίίοης ἐπαῦ Ίο οοπ]ά 

σαΐ]ου Ίποπι ἴλο Ἐαίμονς, ἄγοσὶς απᾶ Ταπ, οἱ {π86 Πγδῦ {ηχου οθηίπτίο5, Ἱπο]ιάῖπσ Ἠπιβορίας απᾶ 

ο]ιοι», Ίο Ῥο]οις Ῥατί]γ {ο {πὸ {οατί]ι; απᾶ Ῥοδίάον {λοσο, {Ἠογο απο ϱἴνοη {ο οἰαέίοης οὗ {ιο 

Τμ. Ἐαί]λους, οπ. Πίο Τ ΟΠ πη το]]οᾶ ἃ5. Δα ΠΟΥ 165 {ον {πὸ οἷα Παπ {οχῦ. Ἰπαδορίις 15 ἐα]κοπ 

5 {πὸ Ππαϊ6 {ο πο] ιο ἄτοοῖς οχαπηϊπα{ῖοπ 15 οαστῖθᾶ, {οΥ «πο ΥΘΗΣΟΠ5; 80, Ώοσσιδο Ίο 15 οπ. {ιο 

πο οὗ ἀσππαγοαίίοπ Ῥδίπγαοη ἴμο θαυ ον {οχί, απά {ένα γλ]οῖι αἰἴογγγανᾶς Ὀδοσπιο πᾶε]γ ἀμαδος ; 

απᾶ, 21, Ῥοσαιδο οὐ {πο αὐδο]αίο ποσρβδίγ οἵ οοπβπΙπσ 5010}. απ οκαπηϊπαξίοη. υγ ΕΠ 5110 }} ΠἸτη1{5 ας 

πη]σΗ{ Ῥο ργασίΙσαΡ]ο {ου οπο ἱπάϊν πὰ} {ο γοἙο]ι ἴῃ ΔΠΥ πιοάσγαίο ΠΙΠΊΡΟΣ οὗἨ γοαῦς. Τί εμοι]ά ο 

βἰαϊοα, ναί ἵπ ἐς πγοτῖς, ένο οἰίαίίοης5 οὐ Ίτοποιβ απά Ονίροπ, οΥοῃΠ, πᾶν πού Ῥθυη. (α]ζοη. Γγοπα 

Ῥτοοοᾶϊηρ' ἱπνοβύϊραίουβ ἢ Ὀπί [ου {πὸ οἰαβίοπ5 Ίαγο Ῥουι Ιπάεροπᾶοπί]γ ϱσαΐ]ογοᾶ, (ον απο 

οοπηραγοᾶ τὶ {πὸ οἴίαίῖους ραρ]ςμοά Ὦγ γίοςρασἩ “πᾶ Τπομππαπη. Ίο δοῦπα! αποἰαίίου 15 

ἠπιίσπέίοπαϊη οπηϊέοᾶ; {Ποιρ] πού ἃ {οΥ/ ὑπαῦ βαροτβοῖα]]γ σρρεαν {ο Ῥο 5αο], Ἠαγο Ῥουῃ ραβεεᾷ Ὦγ 

ἴῃ αἴ]οπορ ἴον ἃ {Πογοις]Ἡ Ππγοδίίοπίίοη, {Γοπι 108. βοοπῖπο {ο Όο οονίαϊπ (]αί {Που ἄο ποῦ αείπα]]γ 

γο]αίο {ο {πὸ Ῥαβδαρο 1} πγ]ίο] (ΠΟΥ πᾶν Ὅροι οοπποοίοᾷ. Τμο γοδαἱέ 15 (αί {ποπ Τγοσο]]ος”ς 



ῬΡΒΟΠΒάΟΜΗΕΝΑ. ΧΙΧ 

ποίοβ ὙΠῚ θ6 9οοι 811 {π6 ραϊυϊδίϊο ουϊάοποο, οι Γι] ΛΟ ον Ή008. ἰο {πὸ Ῥαββαρ68 ἴπ ιο πνοτ]κ5 

Ειοπικο]γος, ψ]ῖε]ι Ίνας Ῥθοι οὐβοτνοά αἱ αὖ 811 Ῥοσχίπς οἩ {πὸ τοπᾶίπς οἱ {πο {οχέ ἀπτίης ἔ]ιο ντου 

Ἠχεί οοπίατ]ο5 απ πποτο, 

«ΤῊ 15 {ο Ὄο ποροᾶ {παξ 5οπιο 5ο]ιο]αχ Ῥοβθοςφεᾷ οἱ οοπηροίοηύ Ιοΐσιτο γη] οπΤΥΥ οιξ απ ἠπ{οπίίοη 

γής] μον ανο οσρτοςεοᾶ, {ο πηα]κο ἃ ὁοηυ ὑπο οκαπαϊπαΜῖοιι ο ιο οαχ]γ Επίλους οἩ αἩ οχίοπεῖνο 

βοα]θ. ΠΟΙ ἃ ποτῖς που] (λογοιρ]]γ εαρογεοζο [86 Ῥανῖαὶ οχαπηήπα{ίοπς, ἃπα Ππαϊέοά ΠπνορεραΒοης, 

ανλ]ο. Ώατο Όσοι Ἱτιδέ πιθη{ίοποᾶ; απᾶ {1πογ πνοι]ά ένας Ώοσοπιο Ῥατί οὐ {πο 741 ηγω 61 πιαίετῖα]ς {ο 

Ῥο τιδοᾷ Ὁγ 811] οοπποοίοα τὴ οὐ 108] βίο. Ί]ο5ο Ἡ]ο Ἀαγο Ῥουα Προ οηφασεά ἴπ ΑΠ 

ἱπγοβίραβίοη οὐ {π6 Ἰκίπᾶ (απᾶ {ποὺ Ἠαγο Ῥουι Ῥαὸ 7610) οππ τἱᾳΏί]γ αρργο]οπά ἴ]μο Ῥοποβί {ο 

ο ἰοίδπα κα] {ο απῖσο {γοπι 5ποἩ ἃ οοπινύποα ο[ίονί {ο οο]]οοί (Πογοιφ]ῖὴ αἩ νο Ρραἰπ]δίῖο 

{οδϊπιοπ]ες.””5 

Πρι] οἱ {δια Πἱδεικείοπι οἱ Ποσετβίοτι. 

“ς ΤῊ φαγποϑὺ ἀῑκοιβείοτ οὐ τοσοηβίοι 9γδίοπις Ίνα ποῦ Ῥουι ἔα 01055. Έγου 1 {ΠΗ τοδα]έ Ίναρ 

ποῦ Ῥοοῃ {πὸ ἀἴφοογοιγ οἱ τὰβαῦ πας 5οασλέ, {ο ααίπα] αἀγαπίασο σαϊποα Ία5 πού Όσον βηια]]. Τ]πο 

ΒΟΠΒ ὙΠῸ ἄπο ἀοορ]γ 811 ογον {π6 γἰπογατᾳ μοι. {ποῖν Ταῦ πον Πα Ῥοφιιοπί]οά ποσα, ἀἷά ποῦ πα 

{πὸ ἔποαβαχο οὗ γ]ῖο]ι {ου πγοχο ἵπ ποδί, θαὺ ὑπὸ ἱπουθαβθᾶ ρα {]πο85. οἳ {86 501} απιΡΙγ τεραῖἆ 

ἴπνοπι : 50 πα 10 Ώοεπ ἴῃ {18 886. 

«οί οπο οἱ {πο ἀοβπίίοης μπα8 θθοη γοἷᾷ οἵ 5οπιο {οππάαξίοι ἰπ [ποῦ ; ποῦ οπο οἱ {π6 α]]οσεά 

[ωη1]1ο., οἩ ΠΥ βγδίοπι, 15 ἔογο αὐ γΊιαί Ίχαρ ἃ ἐρα θα Ὁ]8 τοκοπηΌ]απος απποπροί {μοςο ὑπαῦ Ίαγο Ῥουπ 

αἰπίρι{οᾷ {ο 16. Όπ {ο οἶμον Ἠαπά, πο Πιοίς τ οι. Ίαγο Ῥουι. πιϑοᾶ {ο ἵπιραρη {Ππ6 βγδίοπησίῖο 

αγγαησοπιοπέ5 οὔτι ο τἱρ]/{1γ 1ο[ί ουὐ οὗ οοπκίζογαίῖοπι, απᾶ (]ιοῖν αφοοτίαἰππιοπέ Ἰά5 Ώσοη οπο οἱ {10 

πχοδὲ Ἱπιρογίαπί τορα]ί5 οὔ {86 ΙπαπΙτγ. 

ε« ΠῊρ Ίδεαο οὗ ιο οχαπιϊπα{ίοη 15 Ρατ{]γ ποσα{ῖνο απά Ῥατί]γ Ῥοβίενο. Ἔ]ο {ΟΥΠΙΟΣ 1παΥ Ῥο Πισί 

είαἰοᾷ. Ίο πιαγ Ῥο 5αιἰςβει---- 

κ 19ἱ. Τ]ιαξ (Ίιονο ἵ5 πο Ῥχουί οὗ ΑΠΥ γεοεπκίοη ο {πὸ (οχί ουο Μανίπρ {ογπιοτ]γ {ακοη Ῥ]αςς, 

ΟΣ ΑΠΥ Τον]δίοἩ ΟἹ 4Π οκἑοπεῖγο οα]ο: {6 15. ογίάοπέ {ια απ οογγοοίίο ππιδέ Ίαγο Όουι Ῥατῖα] 

απᾶ ]οσα], ρτϊησίπς [τοπα έ]ο οοργΙδί5, απά ποῖ ἔργου δα που, οοσ]οδίαδίίοα]. οὗ ον 010]. 

«οῃᾷ, Τ]αί πο ἀεβηϊίο χοοσηκίοπ Ίνα πθοᾶοά ἴον {πὸ {οχί {ο Ίαγο αξδαπιοὰ βιι0} ἃ {ουπι α5 ἐπαὺ 

αν μ]ο] 10 Ῥγοδεηίς ΙΠ {ια Ἰαΐου ἀοσππιοηί», 

« ϑγᾷ, Τ]μαέ 1 15. γαὶπ {ο ορίαὈ]κἩ {ο Ἰαίου λΙΡΒ. α5 αιι]ονίαίνο οἩ {ο ϱπουπά οὗ Ρτεσῖςο 

Ἱπίογπα] αρτοσπιοη{, πεοῖπρ {παῦ βαο]ι απΙ{ογπ{γ ἆοες ποῦ οχίβί. 

«418. Ταῦ {ιο ο; αζαίίοπις οὐ {οσέ ἴῃ ἀῑβογοπέ ΜΒ. 15 πο] (ναί 10 15 ἱπιροξβίρ]ο {ο ἄταν ἀε[ιπϊίο 

Ἰήπιον οἱ οἸαφεί]εαξίοπ, τυϊ [μου πἀπηέεπς 5ο ΠΙΑΠΥ οχεθρίΙοΠΒ 35 απιοδί {ο ἀοδίτογ {πο αρρ]εαίῖοπ ο 

ΒΙΟἩ ἃ βΥδίοτη. 

« δει. Τ]αί, {πογείοχο, ἴ]ο οὐ]οσέ Ῥτοροκεᾶ ἶπ Ἰαγίηρ ἆογτ εασ]ι βγδίεπηδ οαπποί Ῥο αἰζαϊποά ὈΥ͂ 

Επ] πιοῦΏς, πα {ας (Π6 ενἰάσποο οἱ Ραχήοπ]αν ἀοσππιοπίς οαπποῦ Ῥο αγοϊάσᾷ Ὦγ {ο οοπεἰάογαίῖοπ 

Εναί πον ἵη διιο] (ος βπιοπΥ αἰ ον {ποη {]οῖγ Ῥτοροχ ΤοοΠΡΙΟΠ. 

“ Απιοπρορί {]ιε ροδίξίυο τοδα]ί5 παν ῬοοἨ, (αΐ πγο πον --- 

5 Ἠοιτο, ΡΡ. ὁ55-- 555: 9δτ--- 242. 



κκ ΡΠΟΙΒαΟΝΜΕΝΑ. 

“180, Τ]ο οοπογα] ἀῄογοποο ἨῬοίγγοσι {π6 πιοτὸ αποϊοπέ ΜΑΡ, γογδίοη5 απᾶ οἰία[οπ», απά (ιο 

ΘΟΡ 65 οὗ ρεπενα] οἰτοι]αίῖοη 1π ππογο χοσοπέ {1Π168. 

“Φηᾷ, Τ]αί {1Π||5 Ρτοβοπ{5 ἴῃ ΠΙάΠΥ τοβροοί5 ἃ Ίπο οἵ ἀαππιανοαίίοι Ῥοίπγοσῃ {ἶνο πποχο αποϊοπέ ἃπά 

{πὸ πιοτὸ τοοσηί {οχίς. 

ες θὰ, Τ]αῦ (15. οἱαδδιβοαίίοη πιαδύ ποῦ θ6 ππάογβίοοα α5 (ΠοισἩ οποἩ οἱ {Π6 Ῥογ/ίῖοπ5, 5ο 415- 

ἑραίοᾶ, Ἠπά ποῦ {μοῖρ ού/Ώ Ροϊηίς οὗ ἀμῄογοποο απιοηρεί {]ιοπαβο]νος. 

ἑς 411, Τμαί να νατίῖοις ἀοσμπιθη{ς τπαΥγ Ίοτπα πΠαῦ ππαΥγ Ὀ6 {ογπιοά (/Γο11ῤ5, οἴί]ιου 48 {ο ἐ]ιαῖν 

ἰοχύ (]τοισ]οιι{, οὗ ἴῃ Ῥαν οι] αν Ῥοο]κβ οἨ Ῥαββ8Ρο5. 

«δ8ν, Τμαί {ιο Ἱπογο αποϊοηί ΝΡΦ. γουβίοι5 ἅμα οἰαίίοπς γγΙο] Ὕγο Ῥοβ8ο58, 1αΏσο {]ιοπιβδε]γοβ 

απο τυ μαῦ πὸ πον {ποπι ἐ]ιοῖγ οοπιρίποᾶ {65{ΙΠΙΟΠΥ {ο Ῥο {Π6 πποτο αποϊεπέ {οχί. 

«ια. Τ]μαῦ απιοπσεύ {ο ἀοοιπποπίβ 80. α]οᾶ, ἴἼανο απο Απο] ε]λαάος οὗ ἆἱετοπορ, ἀπά 

ολατασ(οτ]ςίο ροσιΠατί(ίο5, {πα (ιο γογδίοπ5 ἀπ ΜΙΆ. πιὶσ]ί Ῥο οπ5]γ οοπίοππρ]αίεᾶ α5 τα {γίης 

Ιπ{ο πγο βαῦ-ο]αβος. 

την, Ταῦ ο/ίοη έ]ιο 1άοπ/αϐγ οἱ τοαᾶῖπρ Ῥοίπγοσπ {πο ΟΥ πιογο ἀοσπιοπί5 15 βαοἩ, {μα πγ]οι οπο 

18 ςΠΟΥΠ {ο οοπ{αϊπ 5πο] ἃ ΥατίαίΙοἨ, 16 πΊαΥ α]πιοδῦ οὗ ἃ ορτίαϊπίγ Ῥο {οιπά ἵπ ἴ]ιο Οὐ; 80 ὑπαΐύ 

[86 α]]αποο 18 ταοϑὺ οἼο5ο απᾶ βύυ κηρὶ ; Ῥαέ {μας ἵπ Βασ] 63865 οχαπια(ίοι τη Ῥο τηαᾶο υγποί]εν 

ἴπογο απο 50} πα[Ποῖοηί Ῥγουίς οὐ ὑποῖν Ιπάεροπάσποο ἃ8 οπαΡ]ο τι8 {ο οοπβἰἆον έ]ιοπι 45 οογτορογαάτο 

ΟΥ̓ οαο] οἴλοεν, απά ποῦ ππετε]γ πιοσμαπῖσα] ΤΟ ρΘ (1018. 

“808. Τ]αί ιο πιοδύ αποϊοπ ἀοσαπιοηίς ἵπ ροπογα] ατο βιήΠοίοπ/{]γ ἀῑδδίππϊ]αχ {ο οπα)Ὀ]θ 118 έο 

τοσατᾷ {Π|611 {68ΙΠΙΟΗΥ, Ὑλεπ. οοπιρΙπας, 48 Ροββδοβδοά οὗ ἃ οιπηπ]α(άνο τοὶ οὐ." 

«. Τ]χας ιο φαᾶγ οὐ πηαξ Ίαν Ῥοοι. Ἰπέέοη τοβροσξίης ΥθοοηΦΙΟΠ5 15 οὐ γα]αο, ποῦ οπ]γ α5 

πα] ογ]ἶσαὶ γγοτ]κς Πίο] οἶρ]ο {ο κιάσπί5, θα 4180 α5 οδίαὈ]κμίπο /Γαοί5 γΥπῖοἩ τοπιαῖ απ5]μα]ςοτ 

τοβροσ(ίπς ἀοσππιοπίς, ἐλοῖχ ΑΙ Π 0165, ἀπ {πὸ ἰοχίβ ἸΥ]ΙοἩ {ποὺ οοπ{αἶπ. 

Τεπίαίίυο Πουμοίίοπι οὐ Ὠνποιρίος ἐο Ιει[ο. 

ἐς Ον] σα]. χα]ο απο γα]παθ]ο ἴῃ (]λοῖτ Ῥ]ασθ; {ῑογ πιαγ παϊ]οαά Ἴοδο ὙΠῸ απο Ιποαραβ]ο οὗ 

απάογρίαπάϊπρ ἐλλοῖν αρρ]σαίίοη» Ὀας ωήογο ἔ]ιογο 8 αὐἰΜΙ ὕο οοπαρτομοπᾶ απά 15ο {ποπι, {ου ππαγ 

ο[ίοη σι]άο ἴῃ {π6 τ]σ]ί ἀἰτοσίίοῃ, απἀ, αὖ 11 ογοπί5, Ἠϊπάον {νοπα σοΐπο αδίταγ. 

“ΠῊ6 ρτϊπεῖρ]ος εἰαίοᾶ Ὦγ Το μη απά Ὦγ Τϊδολοπάοχί, οδροοῖα]]γ ἴἶιο Τογπιοτ, απο ΥοΥΥ τιδο[α] 

ἵπ ἡπάρίηρ οἱ ἴ]ιο αοίια] Αἰαΐο ο/ {πὸ ογἰάσισο απᾶ 105 Ῥοασίαρ οἩ Ταοῦς5 ἀπᾶθν ἀἰδορείοι. ΑΙ ναί 

Ία5 Ώθοπ βαἷᾶ οἱ ὑπὸ παίατο απᾶ οτἱσῖη οὗ γατίοις χοπάίπρα γη] Όο Ἱπιροτίαπί {ο Ὀο Ώογπο ἴπ παϊπά, 

κ Ἔ]ο οὐ/οοί οἱ ἰοκίια] οπ]εῖθπι Ὠοίπα΄ τοπιοηῦογος,---ΥΙΖ., 016 αδοογίαἰπηιοπέ ὁπ. ϱτοππάς οί 

ονἰάσποο γγλαῦ {Π6 βαογοᾶ απί]οιβ αοίπα]]γ υντοίο,---ἵ6 υΥΙ]] ο 8οοπ ὑμαῦ πο τα]ος 11 Ὄο φα{Ποίοηέ, 

απι]οβθ {ιο ι]οῖίο θιθ]οοί ο πεπιοπιδενσᾶ ; 116, 1 ἴἶνο Ταοίς ἴῃ σοποτα] απο Ῥουπο ἴῃ παϊπᾶ, οουίαϊῃ 

Λη Ἱπορίεβ τααγ αἷα ππα(οτία]]γ ἴῃ Οιοῖν αρρισαίίοπ. ἃ μα 1156, 

1. Ύ]μονο {]ογο 15 πὸ ναγίαίίοη ἰπ πα που 65, οἱ16ἵδΠα Ἰά8 πο Ρίασοο; απά α {ο α1ἰ έἶιο (οχί {ιβ 

{γα Πβιη 1 6 νο πιαγ [66] ἃ γγο]]-αβθιιτοῦ οοπβάσπος; 

5 Ἤουπο, Ρρ. 105---101. 



ΡΗΟΙΙΕάΟΝΜΕΝΑ. χχὶ 

“Ὁ ΤΕ ιο δι! μου ἴο5 ατο αἲ] δι απαήπιοιβ, (μ0 οοπβάσποο 15 θαῦ Πξέ]ο αἸιαἷκοι ; απ]ο5ς, Ιπάσος, 

(ιο ἀἰβδοπέϊοπέ ΥγΙἔΠοβθο5 ῬοββοΒ8 50Π19 Ῥοου]ίαν τοὶ σύ. 

“8, ΤΡ ιο τϑαᾶίπρ' οὐ {πὸ αποϊοπὲ αι μου 168. ἴῃ ᾳοπογα] {5 ππαπίπποι5, ἔογο σαν 6 Ῥαέ ΠΜ{]ο 

ἀοαδέ ἐμαὶ 1ὲ αἰιου]ά Ῥο [οἱ]οπγοῦ, τυ παΐονος πιὰ θ6 (ἶιο Ἰαέέου ἑοδίϊπιοηίος; {ου 16 15 πιοδί Ιπιρτοβαῦ]ο 

ναί (πὸ Ἱπάοροπάοπί {οβίίπιοπγ οὗ οαι]γ Ν55. γουβίοπς απᾶ Ἐαί]οτβ, μου] ποοοτὰ τὰ τοσαχὰ {ο 

εοπιοίλῖτπσ ΘΠ ἸΟῪ ϱτοιπά]οβς, 

“4. Α τοαᾶϊπα Γοιπά ἴῃ Υογβίοηπς αἴοπο οπἩ. οἰαῖπα θα Πε]ο απέ]ιοτίέψ, οδροοϊα]]γ 18 16 Ῥο οπο 

πλίο]ι παὶσλὲ παέξιναϊ Ῥο Ιπίτοάιεοᾶ Ὁγ (χαπβ]αίου» ἴῃ ϱοποτα]: 16 παὶσ]έ ἐμ θη τοβοιαῦ]ο ἵπ εανασίου 

νο Γίαζίο βαρρ]οπιοπ{5 {ο πιοάθγΠ ΥΟΥΡΙΟΠΒ. 

6 ὃ. Α τοπᾶΐπς [ουπᾶ ἴῃ ρα(χϊφέίο οἰίαίίοπς π]οπο Υο5ί5 οἩ ἃ Υοῦ γου]κου Ῥαδίς (απ οπο ἩΥλ]οἩ οἩ]γ 

06ος π᾿ ΥΟΥΡΙΟΠΑ, 

«6, Το τοπᾶῖησς τοβρθοίϊπρ' τ μοι ἃ Ἱαάσπιοπέ πααδέ θ6 [ογπιοᾶ απο {λλοβο ΠΟΤ (86 ευζζεπιου 18 

γοα]]γ ἀἰγίάσᾶ ἴῃ 8αοἩ ἃ τὰν ἐἶαί Τέ 15. ποσά Ρα] {ο ἱπααῖτο ον ὙΠΟ 5.46 16 Ῥα]αποο ΡτοροπάσγαίοἙ. 

Τη Βιιο] «19ος ἰδ ἶ5 ποῦ οποισ] {ο οππιογαίο παέ]οσίίο: {ΠΟΥ ππαδέ θ6 οχαπιπος Ρροῖπί ΒΥ Ροϊπύ. 

ΌτΗ ση ΤΠικας ΒΕινα ΕΩΡΑΙ, (4) απ οατ]γ οἰέαίίοι γη] βοπιοίίπιος Ῥο ἀοοίκίυε, οδροσῖαλ]γ 1{ 1 18 αἴνεῃ 

ἴῃ ΘΧΡΙΟΘΟ {6ΥΠ15,. (ἢ) Αἶδο, 1 οπο γοπᾶάϊπο ποοογά5 γη ἃ ρατα]]οί ραβραρο, απά (ο οἴμοι ἆοος ποῦ ; 

(ο) οὐ ᾿ξ οπο ἱπέγοδιιθοβ αἩ απαρ]ἰβοαέίοπ ποὺ υγ] οἱ5οπ]λογο; (() οὐ ἰξ οπο 8εΟΠΙ5 {ο αγοῖᾶ ἃ ἁλΠοι]έγ 

πγλ]οἩ ἐπ ολους ἆοος ποῦ ; (6) ον ἴδ (ἶοτο 15 οπ9 νγοὶ]-αέἐοδίσᾶ γοαάίη σ, απᾶ δουσγα] οἴ]ους γΥ]λῖο]ι πιὰ ν 

Ῥτοῦα)]γ παν Ῥοοι. {α]κοι [τοπι ἰδ; (7) οὐ 1 έἶιο οπο τοπᾶΐπς πηϊσ]Ώί Ῥο οπθί]γ αεοοππίοᾷ ΤῸ οἨ 

Ῥχϊπαϊρ]ος οοπηθοίοα γγῖέ (ιο που οὐἱοῖπ οἳ ναπαξίοιΒ: ἴῃ 816] 6.5.5 16 18 πού ἀλβοι]έ, οπ ἔ]ιο 

π]ιοῖο, {ο {οσα ἃ ]πάσπιοπί α5 {ο τυ μαῦ Ίνα» ῬτοῦαῦΙγ ο οπἰαίπα] τοπάίπασ. Τί 15 χυϊίθ ἔσθ (λαέ αὖ 

πιος 1έ ππαΥ Ῥο νονγ ἀοαὺί{α] γγ]ιοί]ου ἐμ απαπ(γ οὗ ἀῑτοςί ουϊάθποθ τὰν ποῦ ονοσα]απορ αἲ] πιοςς 

οἵ Ρχουθάιχο ἀοτίγοά [τοπ ἐἶο αρρ]οαείοπ οἱ ἃ Ῥεϊποίρ]ο, απᾶ α5 {ο το]ιζο]ν ὕνγο βοοπηαϊπρ]γ ΘΟ ΠΟ Πρ: 

οοηδἰἀοτα(ῖοπ5 οαρ]ιέ {ο Ἠαγο πιοβί γγοῖρ]ιζ. 

«ἢ Ύ/μοπ πο οογίαἰπέγ ἵ9 αξαἰπαλ]ο, [δ πἩ]] Ὄο γγο]] ἴον (]ιο οαϑο {ο θ6 Ιθῇί 8 ἀοαδί{α]; ιο τοπάΐπα 

πγ]ιῖο]ι Ίνας δίτοηᾳ [Ὁ (86 βύγοῃ ρου] οἶαίπις ο. ἐπ αὐέοπίίοπ ἑα]ΐπα 165 Ρ]ασο ἵπ {πὸ έοχέ, ἀπά ἐναί πγ]ιῖο]ι 

ΒΘΟΠῚΒ απιοσέ οη ια] οἩ στουπᾷς οἱ ογίάσποο δἐαπάἶπις ἴῃ ἶιο ππαγρίη. ΛΒ {ο αάάΙΠοπ5 οἨ ΠΟΠ-ΙΠδοσ(ίοπ5 

ὑγασιείν ἴπ ιο ἰοχέ ον πιαγρῖπ πΙαΥ 0 γγο]] οπιρ]ογοᾶ. Τὸ τὰν πού 5οοπι βα{ἱκ[ασίοη ἕο Ίοαγο Βιισ]ι 

Ῥοΐπί 49 συνε; αν 18. ἵ {ως γίδου (απ {ο Ρτοίοπἁ {ο ογίαἰπέ πι 91509 ἴπ ΟΝ. 16 18 

ππα(ἑαἰπαῦ]ο, Α. οπἰἶσα] ἰοχί οἵ έἶιο τοῖς Μουν Τοδίαπιοπέ, γῖ( πο ἰπάϊσαξίου5 ο ἀοαδέ, ο οὔ (ιο 

ἀποηπα]έ οὐ έ]ο ογἰάσποο, 18 πουου Βα  ἰββιοίουυ {ο ἃ φολοίαν. ΤΙ αἶνο πὸ ἱπαργοφδίοἨ οἵ {86 Δ ΠΥ οὗ 

Έλο οαϊδου ἕο ἀῑδοτπιπαίο αοοιγαίο]γ αν (ο ἐμ γα]αο οἵ οὐϊάοποο ἢ ἀπ ἴδ 566Π18 {ο Ρ]αοο οἩ ἃ Ἰουε], ἃ8 

{ο ααθλονί(ψ, τοπδίηας μον ατο αππο»ΕοπαΡ]γ οοτέαϊη, απά ἔἶουο πο μαγο Ῥουι αοοορίοὰ ἃ8 

Ῥεγ]ιαρα ἴ]ιο Ὀοςέ αἰξοβίοα, 
“ 8, Τὸ παιδέ Ῥο χοπηοπιογοᾶ {μαξ Φοπιοῖπιος Ίγο Ίαγο ἀῑτοσί οἑτ]γ ογἰάσποο οί 5αοἩ ἃ Ἰεϊπα ἐναί 

πνο απο οσγίαΐπ οὔ {πὸ τϑαᾶϊπρο οἵ {πὸ 5ουοπᾶ ος λίχὰ οοπἔαχΥ; ἔον Ίο αγο ποῦ οὔ {ο (πο ογάίπαςγ 

αρρ]ϊοπέίοι οὗ {πὸ ῥαίαπος οὐ ΕΧΙΑΤΙΝΟ νέον ἐΐοδ, Όπέ Ὑγο οππι ἐαϊκο ον βίαια ἃ8 ΘΑΥ]Υ 49 ἔ]ο οχρτες» 

ἰοδίίπποπγ οαστῖο Ἡ5. Αέ πιο, ἀραΐη, Ίο Ἠανο οατ]γ ογἰάσποο οὗ (ο γατίαῖοης οἳ ΜΗ. ἔ]ιοτι 

ποίίοοά. Τ]ϊς οπαῦ]ος 19 {ο 9ο (3 ἰπζοσπααίίοτ ἐπὶ αὐ ἰξίοη, {ο για το οσπ ραί]ου ἔσομαι {ιο 50 1Τ0ς5 

ΒΕ αναϊ]αδ]ο, 



ΧΧΙΙ ΡΒΟΤΕΖΟΜΕΝΑ. 

9. Αὖὐ πιο ἃ τοδαϊηρ' ΑΘΕΠΙΒ {ο Ῥο βαρροτίοᾷ ὮΥ ἃ Υογ απια]] ἀαλπ οὐ απί]οπίγ, 

πιο θα; απᾶ γοῦ θη 411 πο ον] ἀθηο 18 οχαπηἰποᾶ, 1 15 {ουπά {ο τουοῖνο, οἩ γατίοις 5468, 5ο 

τη 0} ραγίίαϊ καρροχί, ναί 10 19 αοἰπα]]γ Ῥοίίου αὐξοβίθα {απ ἀν οπο οξ {ιο γοαάίηοβ π]]σ] πρ]ιέ 
Ρο Ῥ]αοοα 1π οοπαρο ἴοι τ τ 1.3 

3 Ἠοιπο, ΡΡ. 942---8ὃ4δ, 

Αοιουπί οἱ νοραγναίονῃ ΓΠαδοιτ. 

ϐ ΑΜίον ἐμο ριρ]σαίίοι οὐ ὑπὸ (γοε]ς απᾶ Ἐπο]ε] Ἐο- 
νο]αβῖοτ, Τ αρρ]οᾶ πῆγε οὶ αἰπιοδῦ πιπτοπαἑμπρ]Υ {ο πιγ 

Οτοο]ς Τοβίαπιοπύ, Τ Σοιπά ὑπαὺ 10 νας Ἱπιρονίαπί, Ὕ]ιοη- 
οσον Ῥτασβσαβρ]ς, ἴο οο]]αίο ὑπὸ ἀποὺ ΜΡΡ, ἵπ πποῖα] 
Ἰοίίοτς ονου ασαῖπ, ἴῃ οτᾷςθν ἴο ανοῖᾶ, 1 Ῥοββῖρθ, ἴ]ο 

οΥΥΟΥΡ νη]ΙοὮ αγο Γοππᾶ ἴῃ οκ]βῖπο οοΠ]αίίοἩβ, απιᾶ το {815 
Ῥαγὺ οἳ ὑπὸ στους Τ ἀθγοῖοᾶ πιγβο]!β. 

ἡ Ἔλιο παοᾷο ἴῃ τ ΠΟ. Τ Ρτουεθᾶσᾶ ση τὴν οο]]αίίοπς 
ας ἴμο Γο]]ογίπς :--- 

{ΕΤ Ῥτοσιγοῦ πιαπγ οορίοΒ οξ ἐο βᾶτηθ οε [οι οὗ ἴ]ιο 

τοῖς Ίου Τοβίαπιοπί, Ρο ὑπαὺ 811 ἐμ Μ 55. ταϊσμὺ ο 
οοπηρανθᾷ 10} Θχ δου ἴ]ιο βαπιο ἰθχὺ. 
 Ὕποι ἃ ΜΗ. νγὰβ Ῥοΐοτο π|θ6, 1 τηαυϊοᾶ ἴῃ οπο ΟΥ̓ 

ὑῃοξθ οοΡΙΘΒ ΘΟ Ὺ νγαγίαδίοπ, Πού/6γοΥ β]ΙσΗί 1 ποῖοᾶ {πὸ 

Ῥοσϊηπίτς οἳ ογοτγ γαγο, οοἴσπιπ, τι πο, κο ὑπαῦ 1 ο 

Ῥτοάπσο {πὸ ἰοχὺ οὗ αγαιγ ΜΒ. ψΒῖοῖ 1 Ίανο εο]αίοᾶ, 
Τύπο Του πο ΠΤΠΙΒ ϱαγο ἃ Ἰάπᾶ οἳ δορέαϊμέῃ ἰο τὴν 
οχαπηἰπαΒίοἩ8, απά 1 πὰ μα Ῥνονοπίος Ἴγοπα Ἱαβ]γ 

ονογ]οο]άπα χοπβίησα. Τ πιατ]κοᾷ 411 τοπβῖπσς νο] αγο 

οογγοσίίοἩς ὈΥ ἃ ]αΐον Ἰαπᾶ, απά 11 οἵαβ"γος, οἷο. Αὖ 

Ἰεΐδατο, 1 σοπαραχοά τὴν ο]]αίίοτ ση ΔῊ οὔ]οτβ πΥ]ιῖο] 
Ἰαᾷ Ῥθον. Ῥγονίοαβ]γ ραρ]]βμοᾶ ; απᾶ 1 τηπᾶο πὶ ΤΥ ποίο- 
Ῥοο]ς ἃ Πεῦ οἵ 811 ναναίῖοπς (51οἩ α5 τοπβίηος αἰ /Ηοτοπ/]γ 

δίνῃ, ΟἿ᾽ Τα Πρ ποὺ πού θα ΟΥ̓ ἔοππου οο]]αίοτβ) ; ἔ]οπ 

1 ποι ὺ ονου ἐμ]ς Ἠβῦ πε 086 Μ., το-οχατηϊπίπς 811 ἔ]ιορο 

Ῥαββαροβ; απᾶ {ο Ῥτονοπί αἩ ἀοτρί, 7 φηασο ὦ βοραγαΐο 
ποπουγαπίίπι ο] ους) ἀἰκοπομαποη, 8ο ἐπαῦ, ἴῃ 811 βίος 

63568, Τ 660] απ αὐρο]αΐο σου αὶ ἐγ αβ {ο ἴμο τοπᾶίπσς οἵ 
ἴῃ ΛΤΡΡ, 

1 πεοα, οἳ σοπτεο, ἃ βοραναίο τοσ]ς Τοδαπιοπὺ Τον 

Θ80}} σο]]αἰίοι ; οὐ]οννρο 86 πιαχ]κς οἳ γαυίοιιβ τοπᾶίπσᾳ, 

Ῥορίππίπς οἳ Ἰπος, οἷο,, πγοι]ᾶ Ίιανο οατιβοα Ιποκἰπίοιη]ο 
οοηΓΗΡΙΟΠ. : 

 ΑΊπο Τ ἰνασρά οπο γηιο]ο Ῥασο, πὶ Γαοβίπηϊ]ο, οἳ οπο]ι 
ΠΒ, νο] 1 εο]αίοᾷ πν]οη α,γοαᾶ: ή 15. οξίοπ. Ίπι- 
Ῥονϑαμῦ, ΤΟΥ {πὸ γη] ὑπ οὗ ἃ ΜΒ. 15 οπο οὗ [ΩΡ οὐἸέθυϊα 48 
ἴο 18 ασο, οἷο." - 

“ Βοβίθβ μερα, 1 Ππανο οκαπη]ποᾶ απιᾶ πιπᾶο ἃ Γποβίπηϊ]ο 

ΟΕ αἰπιοξί οΥΟΥΥ οπο οὗ {πὸ ΜΡΒ. τ οι Ίαγο Ῥοοι ραὺ- 
Πε]ιοᾷ, αι 150 οο]]αὐοα ὑπὸ ρυ]π{οᾶ ἰοχίκ.” 

 Ἔμοκο ἀοίαῖ] οἳ τὴν Ῥγοσοοᾶϊησβ, 38 {ο ὑπὸ πιοᾷο οἵ 
εο]]αίίοπι, απᾶ ἴ]ο ραν θα] νο 1 σῖνο οὐ ὑπὸ ᾱἱ - 

Τοτοπί ΝΟ. ΒΟ Τ Ἠανο οχαπαπος, αὖο τη ΒΥ {ον ἐ]ιο 
Ἰπ[οντηαθίοη ΟἹ ἴλμοςο πο Ἠαγο 5οπ1θ δοατπαϊπίαποθ γη {]ι 

Ῥϊρ]σα] ο]Μοίβπα. Τ]ο Ἰοίέους Δ, Β, Ο, οἵς., ἵπ οοππθοἰῖοῃ. 
ναι ΜΘ, απο ἐΠ6 τη ΚΒ οἱ τοίοτοπςο πβϑᾶ ἴῃ οὐἹ οι] 

σου] ἴῃ ἀοπούίηρ ὑπὸ τοβρθούϊνο ΜΒ 5. 

ΚΕ Ῥεΐοτο 1 πνγοπὺ αἈτοπᾶ ἴῃ 1845, Τ μαᾶ οο]]αίοᾶ ἐπ 

ΟΟΡΕΧ ΑΠαΙΕΝΡΙ5 (Ε οὗ 5. Ῥαα]15 Ἠρίεί]ος) ἴὰ ἴἶο 

Ἡρτανγ οἳ ΤΥ Οο]]εσο, Οαπιργῖᾶσα, ἕο νημ]ςἩ ὑπ Ἐον. 
Ἡπ. ΟΑΠΤΒ, πι στοιῦ Ἰάπάποςς, Ρτουπγεᾷ ΤΘ ας0ΘΕΒ, 

Της 15 απ Ἱπιροτίαπί ΛΤΡ., απά {ο οο]]αίῖοπ ρτονΙοαδΙγ 

ραρΗς]ος 15 οπΙγ Ρανία], ἃπα ποὺ νουγ αοοπταΐο, Τὸ τγὰβ 
πιαᾷο Ὦγ ἨΓοἰδίοϊπ, ο σαϊμοτεά οοτίαῖπ γεαάῖπσς Γγοτη 

10, ἀπτῖπρ ἃ νοτΥ »Ποτῦ ὑἶπιο πποἨ Ἡς βαν 1 αὖ Ἠοιάε]μετα, 
Ας 16 Ίαδ ῬθεἩ βαρροβοά ὑμαῦ ἴμῖς ΜΚ, γα ἃ ϱοΡΥ οἳ 

Όιο Οοᾶοχ Ῥοοιποτίαμας (α οὗ Βύ. Ῥαπ]. Ἐ 8.165) αὖ 
Ώνοβᾶση, ΟἹ υἶσο υεγθᾶ, 15 να Ἱπαρογίαπό {ο Ῥο 8016 ἴο 

οοππρατο ἴπο τοπάΊπσς οὗ ἐμ]ς ΜΕ 5. ἴῃ 811 Ρ]ασο», νι ἔἶλοβο 

οἳ ὑμαῦ Ωοᾶςς (ραυΗξ]μοᾶ Ὦγ Δαν ἵπ 1191). ὙἨμ]ο 
{π15 το-οο]]αίίοι οἳ Ἐ Ῥτονοά ἴαί, ἴῃ την Ῥ]ασςς, 18 

αστοσᾶ νηζἩ , ἴῃ τοαᾶίπσς Ῥτονιοπδ]γ ππποῄῦσσᾶ, γοὺ 1 
να αραπάαπ{]γ ονιάοπῦ ἐπαὺ ποϊὔ]ου οὐ ἐμαεςο ΜΘ, γγαβΒ 
οορϊεᾷ Ττοπι ὑπ οἶἰπον: οὐ ῬρτοδαῦΙγ ποτο ἐγαπςον]ροά 
{τοπ ἐπ βαπιο σχοτηρ]αν. 

“ΟἿ ρηποῖρα] ομ]οοῦ πνλ]οα Τ Ἠαᾶ ἴῃ σοΐπς αὐτοπά 
γᾶ ἕο οπᾶοανοιν ἴο οο]]αίο Του πιγβο]ῖ έἔμο Ὑαδσαι 
ΜΜ. (Β). Της Ἱππροτίαπύ ἀοοαπιοπό γα οο]]αίοά {ον 
Ῥοπί]εγ Ὦγ απ Τίμα] απ παπποά Μίοο, απᾶ ἰΠὶς οο]]αξίοτ. 
πας ραρΠε]οᾶ ἴπ 1799; 16 γναδ εαΏεοπιθη{]γ οο]]αθοά 
(η ο οχοορίίοη οἵ ἐμ οβρο]ς οὗ ΊἸωαίο απᾶ Το) 
ὮΨ Ἠ]πομ. Α ὑμὶνᾷ οο]]αίῖοπ (πιαᾶᾷο ρτογΙοἩδΙγ ἕο οἰ που. 
οἳ ιοξο, ἴθ 10605) Ὦγ ἘῬανίο]οσοί, τοπιαῖίης ἴῃ ΜΒ, δὲ 
Ῥατίς.. Α9 ὑλμῖς 15 ὑπ πποβύῦ Ιπιροτίαπί οὗ ἃ} Νου Τορία- 
πποπῦ ΛΤΡ., 1 Ἠαᾶ οοπιρατοᾶ ὑπὸ ἴπγο ρα] β]ιοᾶ σο]]αδίοπΒ. 

οπτοΓ]]1γ ἢ οποἩ οἴπου: 1 Γοαπά λα νου ἀῑονοα ἴῃ 
ηοαχ]Υ ἐπυο ἐλοιδαπ ῬΊΔΟΘΒ : ΠΠΑΠΥ ΟἿ ]ιοδο ἀἰξοτοραποίος. 

ΟΡ τοπάἶηρς ποἰϊοοᾷ Ὦγ οπο πᾶ ποὺ Ὦγ ἴμο οἴλον. 1 
ψιοπῦ ἰο Ἐοπιο, απ ἁπτῖπς ἴλμο ἤν πιοπίης5 μα Τ1νας 
ἔλποτο, Τ εοιισμί ἀἱῃσοπί]γ ἕο ουίαϊπ Ῥογπιϊδεῖοπ {ο οο]]αίο 
ἐμ ΜΈ, αοσπτα{ο]γ, οὐ αὖ Ιομςῦ {ο οχατηῖπο 16 πὶ ὑπ Ῥ]ασοβ 
ἴῃ ποῦ νοι απά Ῥοπί]ου αἰ ον νι ποσατᾶ ἴο 105 

τολαΐησθ, ΑἸ] οπάεᾶ ἵπ ἀἰεαρροϊηπουῦ, Τ οὔξθῃ καπ) 

νο Μ., Ὀαἳ Τ γνας Ἠἠπάστος ἔτοπα ἐταπεσπίρίης απγ ΟΥ̓ 1έ 



ΡΠΟΤΡάΟΝΜΕΝΑ. 

χοβᾶίπσς, 1 νοιᾶ, ΠΟΎΟΥΟΙ, ΠΙΠΠΥ Ῥάβδασο», δ πα Ἠαγο 
Βίποο ποίοᾶ ἀογνπ βονονα] ἱπερογίαπί τοπ ρ».” 
«ΜΥ ορροοῖα] οὐ]οοῦ αὖ ἐπ Ὑαἴίοσα γαρ να οπτο]γ 

"ἀταβίναἰοᾶ; απᾶ ἰλῖς 1 τοστοῦ ὑπ πιοτο τόση ΤΑΥ Ιποχοαδοᾶ 
οοηγἱοξῖοι οἱ ὑπο να]ιο απά Ἱπιροτίαποο οὗ {ο Ὑαδεπα 
ΜΒ. 1 ὑιδρεοίοί Βόγον] οἴ]ου ΝΜΠΒΗ. ἴῃ ὑπὸ Ὑπίίοπι 
Ἰνναιγν; Τ ηνας οπ]γ, Ἠοπονον, αΏ]ο {ο οοπβα]έ ἔἶοπι ἴῃ 
Ῥανοα]αν Ῥαββασοβ Όπο ΟΕ {π680 15 ιο Οὐάδα: 1 αϑὲ αι 
(8 ἵπ ἔμὸ ΑΡοσβΙγρβο: {1ο Ὑαὐΐοαῃ ΜΑ, 18 ἀοϊοοίίνο ἴῃ 

{αὐ Ῥοο]κ) ; οπο οὗ ἔπ {Ἠπου ἀποῖθην οορὶθβ γμίο]ι οο- 
φαίη ὑπὸ Ἠονο]αίίοπι.” 
ΟΠ ΕΤ πον Πᾶγνο {ο βρθὰκ οἵ οο]]αίίοης ποῦ πποχο]γ αὐ- 
"ἀοπιρίοά Ῥαῦ οχοοιίοᾶ; 411 ὑππθ5θ οο]]αδίους Ἠανίπς Ῥουπ 
| [ πππάο ἴῃ {16 πΙαἨποΥ πΏουο ἀοδονῖρος, 

“«Αὐ Ἠοππο, 1 οο]]αίοά ὑπὸ Οοἆοκ Ῥαβδιοποί, οοπαἰπίης 

ἴδ Αον ἀπά Οαὐλο]ῖο Ἐρίδί]ες (6), απᾶ ἔ]νοςο οἳ δὲ. Ῥαπ] 
(1): 5 ΜΕ. 18 ἵπ ὑπο Ῥ]μ]οί]οσα Απσοῄσα, Ῥε]οποῖης 
{ο ἐ]ιο Ασιβίίπο πποπαβίοΣΥ, ἴο γγ]ο]ι ποσθθς Ίγας α]ογγος 

Ίππο ὮΥ Ών. ΑἸ ΒΕΡΡΕ ῬΑΙΕΚΝΟ, ιο Ηβνατία, 
ο Αί Ἐϊοχοποο, 1 οο]]αίοὰ ἴἶνο Νουν Τοβίαπιοπύ ρατί οἵ 
΄ἴλο Οοᾶᾷοκ Απημηιμς ἃ πποδὺ ἱπροτίαπί ΜΆ, οὗ ο 

Τατ ἑαπβ]αοι οὐ «1ετοπο, Ἠε]οπσίπα {ο ἴ]ο βἰχί]ι 
-οοπίπϊγ. Ἰ Ἰανο ἰο δοκπον]οᾶρο ἴἶιο Ἰπάποξς 10} 1 
χοοθϊνοᾶ αὖ ἴλο Τπατοπίαπ Ἠβναυγ, ποπ ὥσπου 416] 

ΈυπΙΑ, ὑπο Ημνατίαν, απᾶ ιο αἷά αογάσά πιο {λογο ἃ8 
Οἴο αἲ] Τ νη]ε]οὰ {ο οκαππίπο. Τ]μο Οοᾶοχ Απιημης παᾶ 
ΠῚ Ῥτογίοιβ]γ οΟἸ]α θα, ρατί]γ Ὁγ Ἐ]σσ]ς, απά ρατ{]γ Του 
᾿ ο πας {π15 οο]]αθίοι 15, Ἠονουον, 5ο ἀο[οσίίνο, απά 5ο ἵπ- 

δοσαταύο ἵπ ΠΙΔΊΥ ἱππροτίαπῦ τοβροοία, ὑπαὺ 16 σἶνορ ἃ νου 

ἀπαδοφιιαίο Ἰάοα οἳ {ιο του] ἐοχὺ οὐ 18 ποὺ]ο ΜΒ. Ἐ]οσ] 
(50 οπ]]οᾷ) Γαοδίπι]]α, ἔοο, 6ἶνοῦ πο ΡΕΟΡΟΥ Τ6ΡΓΟΡΟΠ{ΑΠΙΟΠ 
οὗ {ιο τοσα]. ἀπ Ῥοσα ει] τυ ὑϊησ οἳ ὑπὸ ΛΤΒ., που 6ΥΟΠ 
οὗ ἔμ ϱοἹοπιθίνγ οὐ ὑπο ἨποἙ: 16 σοι] ποὺ Ἠανο Ῥοθ 

ἐγασεὰ Ένοπι ὑπ ΜΞ, 1056] 
μα Αί Μοάοπα, Οοππῦ ΟἸΟΥΑΝΝΙ ἀΛΙΥΑΝΙ, ὑπο Πργατίατ 

αἱ ἴλο ἆποα] Ῥα]ασο, οπαῦ]οᾶ τὴθ {ο πδο ὑπὸ Οοάοχ ἉΤα{]- 

πθηαίς, 190. ἜΤμο αποἰεπέ πογέἰπφ οἵ {π|8 ΜΒ. (Ἠ) 9οἩ- 
ἑαὶπϑ οη]γ ἔπ Αοὶς οἳ ἐμ Αροβύϊοβ (τι 5οπηο ΟΠ 8118); 
Ἔιο Οαἱλο]ιο απᾶ Ῥαπ]ϊπο ΤΡ βύ]ο5. απο ἴῃ ἃ Ἰαΐου Ἠαπα : 

δ. ΜΒ. μαᾶ Ώουα οκαπαϊπθᾶ ΡΤΟΥΙΟΙΒΙΥ γη 5ο 1116 
οχποἰἑπᾶς, ἐπαὺ τὰν οοἰ]αίίοη γγαδ υἰτίπα]]γ ὑπο Ετος 
“πχοορί, Ιπᾷσοᾶ, ἐμπαὺ οὗ ΤήβομοπάονΕ, γι γν]οἷι 1 ες 

Ῥθσσπιο αφ απἰπίσᾶ, θαὺ ὙμίοἩ, οχοορύ οχἰταςίς, 
αἴπβ ππραβἡς]ος. 

| ΜΑἱ Ὑοπίοο, 1 οο]]αίοά ἐμ Οοᾶοκ Ναὶ (Ὁ οἵ ιο 
18) πού; ἴῃ ὑπ Ἠῦτανγ οὗ Βὲ. Ματίς: πο οο]]αίίοη οἳ 

ΠΝ ΜΒ. Ἰαᾶ ῬουἩ. ῬγοΥΪΟΌΒΙΥ ΡῈ] ἰβηοᾶ, οχοορί ἃ8. ἴο 
Ῥαυ ϊουϊαν Ῥ]ασοθ. ΑΙἰλοια]ι ο ποπονα] ἰοχί 15 ὑπαὺ οἵ 
ιο Ἰαίος οορίοΒ, Υοῦ ἴπ ΠΙΑΠΥ τοππαγκαθ]ο τοπάίπσς 1ΐ 

΄αοσοτᾶς γη] ιο Αἰοχαπατίαη (ου πιοτὸ αποϊοηϐ) οἶας οὗ 
ΝΜΒΡ, Τ]ο Ἠὐτατίαπς αὖ δὲ. ΛΤαν].ς, Ὑομίσο, Ὑλο ΚΙΠΑΙΥ 

αΠοχὰοᾷ πιο ἔμ Εα]]οδέ αοοος5 {ο αἲ] ναί 1 υγαπ θα, Ἠογο 
ΟΝ ΠΟΡΕΡΡΕ ΥΑΙΕΝΤΙΝΕΙΙΗΙ, απᾶ (ἔμ Ἰπίο) Ἀϊσπου 

Ὁ κάκὴ ἘλπΕττλ. μοβο γιο που; Ίου; ΛΤΟΝΤΕΑΟΟΟΝ 
“08 ἔχοι θα, ἃ οοπ ας απά ἃ Ἠα]Ε ασο, αὖ ἐπ ΗΌταῦγ οἳ 5. 

᾿ 
᾿ 

ἁ 

αχι]ὶ 

Ματ]ς (390 β΄ ίανίαπι ΤέαΠσυπι,) ράσο 41) νι] ππᾶου- 
κἰαπᾶ Ίου ᾳ]αᾶ!γ 1 αεκπον]εᾶσο {π|5 οουγίοβυ, 1 ΚΠΟΝ 
ὈΥ οχροσίοποο π]ιας Μοντελύσον ἀεβοτίνος, ἴῸ 1 Ἰαγο 

πιοῦ οἴκειυ]ιογο αὶ πὶ ἔμ β.ππο Κιπα οἳ Θχοϊ βίοι. 
«Ας ΜυποΝ 1 οοἸ]αἰοα ἐμ Οοᾶοκ Μοπδοοπεὶβ (Χ) οὗ 

Όιο (οβροῖς (Εουπιοτ!γ ΤμηπάβΙαζοηδίς, ἀπ ῬτονίουΡΙΥ 
Τηρο]άβίααἰοπςῖς). Τμ ΜΒ. ἵ8 ΠΟῪ ἴῃ ὑπο Ὀπϊνοτεϊιγ 
14 νταχγ αὖ Ἁαπίομ, Μανίης Ώσοῃ τοπιονοᾶ, τα ἢ ἐπ απῖ- 

γοταῖέγ, βτεί ἔτοπα Τηρο]άρίπας {ο Ταπάβ]αξ, ἀπ (πεποο 
ἰο 185 Ῥνοβοπέ Ἰοσφίίοι. Τηπουσ] ἐμ Κἰπάπος» οἳ ἐμ 
Ἰπΐίο Ὅν. ἨΛΗΤΕΕ, οπο οἳ ἔπ Πυτατίαπα, Τ γα 4016 {ο 

πδο ἐπ|5 ΜΆ. ου οὗ ιο ντα; απά 5, οἳ οοµ150, 

{αοϊμίαίοὰ τὴν Ίαροιν ἴῃ οο]]α τς 10.) 
ΤῊ σοηποχίου γη Ομ ΜΗ, 1 πιαΥ 6ΧΡΙΘΒ ΤΙΥ 

οὐὑ]σαίίοι {ο Ὅτ. ΡοΠΟΙΖ Του ιο αἷὰ π]ίο] ἢΘ σαν πιο, 
ἁπατίπς 5 νἱβιὺ {ο Τρ] πα, Ῥγονίοις ἕο τὴν σοῖης οἩ {6 

οοπ ποπ, ΕΥ̓͂ ἹπΓονταῖης ππο Ίο]ογο αἰ ον ΛΙΡΑ. (απὰ 
5 ὁπ ἴῃ ραγΠσοπ]ας) ατο ΠΟῪ ἴο νο Γουπά, 

ΞΕ Αὐ Βαξ]ο, 1 οο]]αίεὰ ἐμ Οοἆεκ Βαβι]οθηδίς Ὦ νι. 21 

(Ε οἳ ὕπο (1 οβρε]β), Ἑοδίάο» οοπιρατίης Τὰν οο]]αξίοπ. νη ἢ 
ἐμαὺ οὗ ἸοϊδζεῖἩ, απᾶ νον]Εγίης 811 ἀῑδοτοραποῖος, 1 μαᾶ 

ὑβγουρὴ ἴ]ιο πάπας» οὗ Ῥτοίοβεους ΑΠύΙΤΕΠ, οὗ ἘῬαβ]ο, 
Όιο ορροταπΙϐγ οἳ αδίης ἃ οο]]αίίοπ γγ]]ο]ι Ίο Ἠπά Ἠήπι- 
8ο] τηδᾶθ οὗ ὑῖρ βαππο ΙΡ. Τ α]5ο οο]]α θα ἐμαὺ ρατί οὗ 
ιο ΜΆ. Β γι. 27, ]ο οοπ{αΙπβ ὑπ 6 ἄοβρο]ς (1). ΤῊ 

ΜΒ., ὑμποῦρσ τε ὐέθη ἴῃ ομγίυο Ἰοίίους, 15, πὶ ἴμο .οβρο]», 

ΟΥ στραῦ Ἱπιροτίαπος, ἔτοπα ἐμ οπαυδοίοσ. οὗ ἐπ ἐοχὺ 
τ ΒΟ 1ὑ οοπ{αϊἩς. ΤῸ ὑπο Ἰαΐο Ῥγοΐθεβου ὮΕ ΈΕΤΤΕ 1 
απι ππᾶος στοαὺ ΟὈ] σαὐϊοι, ἴοι ἐμ6 Ἰάπάποβς γη ΒΊΟΝ 

Ίο Ῥτοοαγϑα τὴθ ἴ]ιο πες οἳ ἔποβο ΛΙΡΑ, οαὖ οἳ ἐπ6 ταν}. 
“1 τοατποᾶ {ο Ἐπσ]απᾶ ἵπ 1840, ἀϊβαρροϊπίοα Ιπάσοᾶ 

48 {ο ο Ὑαἰϊσαη ΝΤΡ., θαὺ γγο]] κα ἰβῆϑα ἴιαί ἴμο πιο 
μαᾶ ποὺ Ῥεει γγαδίοᾶ, πο] 1 Ἰαά ἀογοίοά {ο {ιο το- 

οοΠαίίοπ οὗ οἶμον. ἀοοππιοπίς: Του 1 ας Ἰοατηςῦ Ποὺ 

οξίοι 1 ελοϊ]ά πιετο]γ Ἠαγο τοροαί{οᾷ {νο οστους ΟΥ̓ οίμενς, 
18 Τ Ἠπὰ ποῦ το-οχαπαϊποᾶ πο ἀοσππαθπίς Γος τηΥ5οΙΜ, 

6 Τα 1841, 1 οο]]αίοὰ ( οὗ ἐπ (οεροΙβ) ὑπὸ Οοᾶοχ 
Ἠατ]είαπας 0084 1π νο ΒΒ Ἀζαρεαια. ΟΕ Οή5 βαπιο 
ΜΒ. μονο οχἰβίβ ἃ Γτασπιοπί ἵπ ο Ἠυταυγ οἳ Ἐντπϊ 
0ο]]οσο, Οαπιυηίάρο, σοι 1 πιοῦ γη ἴῃ 1840, γνη]ο 
οχαπηηίης ἨΏεπί]ογ”5 ὈΟΟΚΒ απά ραροις.” 
Τη νο οατ]γ ρατί οἵ 1849, ἐπτοιρ]ι ἐμὸ ΚΙπᾶποςς οἵ 

ἔπο Ἠον. πμ. ΟσΠΕΤΟΝ, 1 Ῥοδσσπιο αοφπαϊπέφά γη ιο 

ΥοχΥ Ἱπρονίαπέ απᾶ γα]ααῦ]ο Ὀγτίαο «ΟΡΥ οὗ ρατί οἵ ἔἶο 
(οβρο]ς, {ο μοι Ίο Πτα ἄγον αἰίοπί]οπ απιοησςύ {πο 

ΛΙΡΡ. ἵπ ἴπο Ἐτικὴ Ἄἴαβοιπι ἔτοπι ἐἶο Ντίαη ΠΙοΠΠΒ- 

ἰοτίο.. Τὸ ἵνα οχἰτοπιο]γ οοπβνπαῖησ {ο ἔπ οτἰσα] 
ορ]πίοΏς ὙΠΟ 1 Ἰαᾶ ρτου]οιδ]Υ Γουπιοά απά ραυ]κμος, 

ἰο Επὰ ο ἰοχί οἳ ἐς Ἰ]λοτίο απ πουν Υογβίοπ, αἰΐο- 

ποΐ]ιος αποϊεπέ ἴῃ 15 τοπᾶίπσς, παπά ας απ Ἱπιροτίαπέ 
νηίποςς {ο ιο αποὶοπύ ἰοχί. Τὸ ννας ποτ] τὴν ν]ῖ]ο {ο 
Ἰαγο Ἰοαγποά Εγτίας, 18 10 Ἠπᾶ οπΙγ νεο. ἐῑλαί 16 οπαῦ]οᾶ 
τηο {ο 86 ἴ]λο Οπγοοπίαπ Ἁγτίας γουβίον ΤῸΣ πιγ5ο]{. 

«ου Ῥτοίοξβκος Τήεο]οπᾶοιξ πας Ὀτίπρίηπς οι 
15. φεοοπᾷ Τμοῖραῖο οὐ [ίοη οὐ ἐἶο Οὐκ ΤΓοβίαππσοηί, πο 



ΧΧΙΥ 

Βοηῦ τὴ ἐπ ραγὺ οοπίαϊηΐπρ ἴἶο (οβροῖ5 Ῥαξοτο ἐπ 
γΟΙΌΤηΘ. σας οοτηρ]ο θα: {π|8 164 πιο {ο σοιηρᾶνο ἐπ6 

γοπᾶῖησς ΠΊΟΝΙ Ίο ΠὰΒ οἶίοᾶ, ἴῃ ὑπαὺ ραυὺ οἳ ὑπὸ Νονν 

Τοβίατηθηΐ, οὐὐ οὐ αἩπγ ΜΒΑ, γΥη]ο] Τ ΠΔα εο]]αίσᾶ, τ 

ἐπ|6 να] 5. ΠΙοἩ 1 Ἠαᾶ ποἰρα : Τ ΠππιοΙαζε]γ βοηῦ 

ἴπο σϑϑυ]ὺ {ο 'ΤΊΒΟΠΟΠ ΟΣ, 5ο ἐῑλαί, βοὴ ἴμο οοπιρ]είο 

νο]απιο αρροαγαᾶ ἴῃ ἴμο ΑΠΊΊΠΙεΥ οὗ 1849, ο σανο οοντ]- 

σοπᾶα ἴῃ Ἠ]5 Ῥτο]οσοππσπα, 35 ἴο ὑΠ6 τοπᾶῖπσς ΟΕ ὑπὸ Μ99, 

οὗ ἴμο ἄοβραεΙᾖβΏ α Ὁ Χ. 
ἜΤΗ 1849, Τ σας ασαϊπ αΡ]ο ἴο σο αρτοαᾶ ἴο οο]]αίο ; 

απᾶ Τ Όλχεη τοππαϊπεᾷ αὖ Ῥανῖς ΤῸ 5ενοτα] οεἷς. 1 Πνεί 

οο]αϊοᾷ Οοᾶος ΟἸατοπιοπίαπας, Ὁ οὗ 50. Ῥαπ]ς Ἐρ]ίεί]ος: 

ἃ ΜΒ. οὗ Ῥοου]αν να]πο, οί Ῥεσαπςο οὗ 105. δηὐ τιν 
ππά 15. ἰοχῦ : αἱἰποισ] ῬεααΙΓα]]γ τυ ὑΐθα, 16 15 αἸ Ποιο 

ο οοἸ]]αΐθ, Έγοπα πο ΠΌΣΟΙ ΟΥὁἨἁ ΘοΟΥΓΘούουΒ ὙΠῸ Ἠανο ἴπ-. 
{ον{ονοᾷ να} ὑπ οὐἱρῖμα] ἑοχὺ. ἜΤ]ιο ρτίπιατΥ τοπβῖτρ 15, 
Ἠοπγονοτ, αἰπποδί Ιπνατίαβ]γ ἀἰδοενπίρ]ο. 

“ Ἔλμα σοΠαίίοη οἱ ἴπο 0οᾶεςκ Ὑαὐοσπς τηαᾶε ΡΥ Ῥαι- 

Το]οσοί 15 απιοποσεῦ ἴμο ΜΡΡ. οἳ ὑπ6 ρτανγ αὖ Ῥατίς (Νο. 
85); 1 ἰαπεο]ρεά 15 ἃ5. ἃ οοη έγινε ἑϊοη, ο ὑπὸ οοττεοῦ 

Κπον]θᾶσο οὗ πιπαὺ ὑπαὺ ΜΒ. οοπίαϊπβ : {815 οο]]αίῖοπ 18, 

ΒΟΥΟΥΘΙ, ὙΘΙΡῪ Ιπιρογ{οοῦ, ἴΠοισῃ πιξοῦ}] ἃ5. ΒΟ ΘΕ ΤΠ65 

βαρρ]γῖης τεπίπσς οὐαὶ ἐθα Ὦγ Ῥεπί]αγ οὐ ΒΊΟΝ, απᾶ ἃ 5 
ΘΟΠΗΡΤΩΪΠρΡ' οπθ ΟΥ ἐπ οἴ]μεν οἳ {π6 ἴγγο οο]]α 8. 

4 Νεκῦ Τ Ῥοραπ {ο οο]]αῦο {πῸ Οοᾶθχ Ογ)τῖι», Καὶ οὗ 
Όιο οβροα]5;: Ῥαΐῦ ἃ Γεν ἆαγς αξίον 1 Πα οοπιπιοποθᾶ, ἃ 

βογογο αὐὐδοκ οὐ οπο]οτα Ῥτοισ]ιῦ τηο Υ6υΥ 1ου; απᾶ ἐποιρ], 

{πνοιὴ ὑπ ππονογ οὐ ο, 19 νγὰβ ποὺ Ίοπο Ῥοξοτο Τ γγας 
οοπνα]εξοσΏΜ, Τ πας 5ο πααΚκοπαᾶ, ὑπαὺ 16 ας πιροβείδζο 

Του τηθ ἴο τθβιπιο τΙΥ σο]]αβίοπβ ὉΠ] αὔθ ἃ οοπεάεταΡρ]α 
1π{ογνα]. 
Τη {ΠῸ βρτῖησ οἳ 1850 Τ τείαγποά {ο Ῥατῖς; απά δον 

ΒπϊκμΙτπσ {πὸ οο]]αίῦϊοι οὔ ἐπ Οοἆες ΟΥΡρτῖας, Τ {οο]ς ἀρ ἴ]ιο 
Οο]ροτί ΜΆ. 2844. ΤῊ ΜΒ., ἴῃ οπγβῖνο Ἰεύζους, 15 ποὐοᾷ 

95 1π ἐμ (οβΡροῖβ, 19 Αοΐς απᾶ δ. Ἠρρ., απᾶ 17 ἴῃ Βύ. 

Ῥατ] Ἠρίβί]ος. ΤΠϊβ 15 Ὑπὸ ΜΕ. νηοἩ Ἐπομ]ονη βρεαΚ5 οἳ 
ἃ 5 ΤᾺ]] οὐ ἴ]α τποδί οχοε]]οπί απᾶ ο]άεεί τοαᾶίπσς; εὐγ]πο 

165 “ὑπὸ Ωποσπ οὐ ὑπὸ ΜΚ. ἴῃ οπγβῖνο Ἰούίαοια. Τί Παᾶ 

ποῦ, ἩούΥ6ΥοΥ, τοσεϊνεςὰ βιιοἩ αὐίοπίίοη {γοπα οο]]αξους ἃ5 16 

πιο] 5: 15 ππαγ ΡτοβαΡΙγ Ἠανο αγίδοη Ένοπι 105 1π]γεά 

οοπ6 11ο, ὙΠΟ 18 ΒΌΟΝ αξ ἴο τηα]κο 16 ἃ γγοτ]ς οἳ στοαί , 
ἀϊβποι]Ιγ ὕο οο]]αίο τὖ ὙΠ αοοπταογ; ὑπ πιο, ἴοο, 

ποοᾶςᾶ Του 15 15 στοαίον ἔπαπ π]αῦ πιοδῦ οἱ ἔποδο Ἠ]ο 

πΠΟΥΟΙΥ οπαπιίπο ΜΡ. ποῦ] Ί]κο ἰο οχροπᾶ οἩ οπο 
ἀοσππιοπύ. Τά1γοβιο, Ὑ]οδο οχύγαοίβ Ίγοτο πιεοᾶ Ὦγ ΜΠ], 
εο]αἰοᾶ ὑμῖν ΜΒ. νοτγ πορ]σοπ{]γ. (τίιοδρας] τοσο]]α[εᾶ. 

οἰσηίσσι οπαρίους οἱ οἱ, Μαύθμονν, Τνοπι Ὑγ]ΙοἩ Ἠο σα]ιοτοᾶ 

προπῇ ἴμτεο Ἠαπάτος τοπάῖησα ποὺ ποὐϊορᾷ Ὦγ Ἱματτοαπο. 
Ἠο α]ξο πιαᾶο βοππο οχἰγαοία Γγοπι ὑπο ἨἘρίβί]ος. Τὸ πας 

115 ἀθρῖτο ὑπαῦ βοππο ΒΟ ΠΟ] νο Ἰπᾶ αοοοβς {ο {πὸ 

Ῥιρ]οϊμόααο ἅπ Ἠοί που] οαπαΓα]]γ τοσο]αίο 1β 

οχοσ]]οπύ ΜΆ. 
6 Α1ιοασ] Ῥομο]ά βροπ]Β οἳ Ἠανίπο οο]]αἰοᾶ ἐς ΜΒ. 

οπ{Ιπο]γ, γε 115 οχατηϊηδύϊοι οὐ 1ὑ πιαβί πᾶν Ώου ὙΟΙῪ 
ΟΠΥΡΟΙΥ:. Το Ίο οἵίορ χοπάἴπρς Γποπα 15 αἰίον]γ απ]]κο 

ΡΒΟΠΡΒάΟΜΕΝΑ. 

ἴλοβο σγμ]ο 165 ποϊα]]γ οοπ{αίης, Ὀορίᾶςς ἃ ναδὲ ΠἹπηΡος 

ΟΥ̓ οπηϊββίοης. ΤΟ Πᾶνα ἴακετπ ραγίῖοπ]αν οαγθ Το Ὦο οεγέαϊη 
ΟΥ̓ ιο τοπᾶῖπᾳς ΒΊΟΝ Τ οἶξο, Ὦγ το-οκαπηϊπῖπς Πα ἴ]ο 
ΜΒ. ονουγἰμίπα ἵπ γη] Τ 4Τον ἔργου οἴ]ενς. 
ΤῸ 15. ἀμΠοι]6 {ο σοπνεγ ἃ 7π5ὺ ποίῖοη οὗ ἔπ Ργεδεπ{ 

4αξασθᾷ οοπαϊέϊοπ οὗ ὑμῖς ΜΒ. ΤῊΘ Ίθαγεβ, οβροοῖα]]γ 
ἴῃ ἴ]μο Ίουγοτ ραγῖ, πάγο Ώθεη ρτιογοπΣ]γ Ιπ]πτοᾶ ὮΥ ἄππιρ 

80 ἐπαὺ ρατῦ οὗ ἴ]ο τε]]απα 15 τ{ζεν]γ ἀοβίτογοᾶ. ΤῊ 
Ίοπνοβ Ἠανο ο[ύοι βὐποῖς ἑοσοῖ]ιου, ἀπ, ἵπ βεραταἶπσ ἴ]οπι, 

Ρατίβ Ἠανο Ῥεει επΏτε]γ ἀείασεά. ΤῊ Ῥοοῖ οὗ Αοἰβ 15 
ἴῃ ἐ]ο πγοτεῦ οοπ6 ο: ἴμο Ίεαγος ἴ]οτο πγοιθ 5ο ΒΥΠΙΙΥ 
Εὐπο]ς ἰοσεί]ον, ὑπαύ, ποτ ἔ]ιου Ίγονο βαραταἴθᾶ, ὑπὸ 1πὶς 
Ἠας5 αἀλενεᾶᾷ ταί]μεν {ο ὑπ ορροδίίε ρασο μη {ο 185 οσα ; 

8ο ἴμαῦ, ἴῃ την Ίδαγος, ἴμο ΜΒ. οι οπΊγ Ῥα τεαᾶ Ὦγ 
ΟὈΒΘΥ ΠΡ ΠΟῪ ὅπ ἴπκ Ἠας εοέ ο (45 που] Ῥε βαϊᾷ οἵ ἃ 

Ῥυϊηὐοα Ῥοο]), απᾶ πας τοπᾶῖπς ὑπ6 (γοσ]ς πονάς δαοῖε- 
υαγ5 1 ας ομίαϊπεᾶ ἴμο τοαᾶῖποσ οὗ εΥονγ Ἠπο ἴον 
ΠΙΑΏΥ Ῥαβ6Ρ, ΠΟΘΙ. ΠοίΛΙπιΙ οοπ]ᾶ Ῥο βθθ οἩ ὑπ Ῥασθ 

1561 : 1π 5οπιο Ῥ]ασςς, πηογο ρανῦ οὗ ἃ ]εαξ 18 Ὑ ΒΟΥ 
σοπο Έγοπη ἄεσαγ, ὑπὸ στ] ὑπ᾽ Ισ] πγαβ οπσαθ ΟἹ 185 ΟΠ 

ΡῈ τεαᾶ Ίποπι ἴ]α 5εί-ο[. Τῦ παὶσΏέ Ῥο ἐΠοπσ]ῦ Ὦγ 5οπιθ 

αποπναχο οἳ ἴμδ, ὑπαῦὺ τοπᾶίησς νγεγο αποἰεᾷ 7 πιε)ο 
θΙιιάοΥ ἔνοτα ρατῖς οἳ ὑπ ΜΒ, τυ] ἢ πιο Ίοησου δα δῦ. 

{Τ Πᾶνα Πα βοππο εχρεγίεποθ 1Π ἔπο οο]]αίίοη οὗ ΜΓΒΡ.; 
Ῥαὺ ποπο Ἠας ογεν Ῥοεη 5ο ὙΥΘΑΤΙΡΟΙΠΟ ἴο ΤΟΥ͂ 665, Ἀπ 
οχλαπιςῆνο οὐ ογενΥ Γαοπ]{γ οὗ αἰζοπίϊοη, 85 ὑ]ῖς γγαβ. 

“ΑΕΐου ἐπῖθ. να] 8016. Ἐπὸ γγεαγίησ ΜΒ., Τ εο]]α[οᾶ 
Οοἆες Οαπιρεηβίς, ΝΤ οὗ ἐπ6 (4.οβΡε]ς. 

6 Ἔπεν Τ το-οχαπι]πεςά ἴ]αο Οοάες Οἰατοπιοπίαπας, Ὁ οὗ 

Βύ. Ῥαπ]ς Ἠρ]ϊδί]ες:; 5ο α5 {ο οοπἹρατθ τὴν οο]]αίίοἩ πει 

ὑπᾶὺ οἳ Τιεομοπάονξ, οβρεοῖα]]γ α5 ἴο οοιτοσῖοης οἱ 4] ξ- 

Τοτοπί Ἠαπᾶς. ἘΤ]αῦ 1 πισηί Τοῦτα ἃ ΠΟΤΟ αοοπγαῖθ 

Ππᾶσπιοπό, Τ πιαᾶο ἃ ΕΣαποβπιϊ]ο οἵ ἐπ αἰ θυ Λἰπας οὗ 

ΔΙ οταὐϊομβ, απᾶ {πῃ οἸαβδιβεά ἐπ οὔποθ δοοουαϊπρ' ἴο 
{Ποῖ αστοοπιοπ 1π ἔουτῃ οὗ Ἰαἱὔευς, Ἱπ]ς, οἷο. 

ΙΑ. ἔδυ πιοπίμς Ῥοξοτο ΤῊΥ εἴαγ 'ἴπ Ῥαπίς, ἵπ 18δ0,. ΜΙ. 
Δολί]]ο ο οπρίπα] Ἠαᾶ ραρΗρηοᾶ ἃ ῬαπορΗ]εῦ οοτηρ]αϊπίπας 

ΟΥ̓ ὉΠ οαγ6Ιοββηοςς ντα Ὑ]ήσ]ι (116 Ρα) {π6 ΝΑΡ, ἵπ ἴο 
Ῥιρ]οίλόατο ἅα Ἠοί ατο Ἱκορί. Ἠο βαϊᾷ ἐμπαὺ ἐμ νυ -ἔο αν 

Ίθανος οὗ ὑπ Οοᾶοκ ΟΙατοπιοπίαπας, γη] Ἠαᾶ Ῥδοπτ οαὐ 
οαί ΒΥ ΑγπΙοΠ, απᾷ 5ο]ά {ο ὑπὸ Ἐατ] οἵ Οχίονα ἴῃ 1τ07, 
απᾶ ποβοτοᾶά ΒΥ Ἠϊπι (ἴπ 1729}, Ἰαᾶ ααϊπ ἀἰδαρροατος. 
Α Τ Πα αχαιπ]ποᾶᾷ {Π15 ρατί οἵ ἐπ ΜΗ, ἃ5. πε]] αξ ὑπ 

τοβὺ, ἴῃ 1849, Τ γνας Βα ΡΥ Βα αὖ ἐλιο βἰαζοπποπῦ, α5 πο] ἃ5 

δυϊονοᾶ, ἨἩογψονον, 1 μαᾶ ὑπὸ ραὐΙβ[ασδίοη {ο Ππᾶ ὑμαῦ 
Οπής γνας 811 ἃ βύπρι αν απά ϱλαπιοΓα]]γ ογΓοΠΘΟΙΙ5 4Α5ΘΓ- 
οι ιο Ίθαγαος γουο 48 586. αξ Ὑηου Τ Ἠαά οο]]αοᾶ 

ἔλοπα ἴπ ἴπο αγ Ῥτοσσᾶϊπσ. ἜΤπογ 5] ποππαῖτ ἵπ Τιοτᾶ 

Οκ{ονάς Ῥιπάίπα, ση] ἃ 181001 αρροπάσᾶα {ο ἔλοπα ἴο το- 
σον Ἠ5 Ἠρογαϐγ ἴῃ τοδίοτίης ἔποτη {ο ὑπ Ῥατίς Ἠτατγ. 
Τ]ογ απο Κορὺ απποπς οἶμοι «ου ουκ ἵπ ἃ 6]455 σ.δο, 
5 οοπβρίσοποιι5 ἵπ ὑ]αί Ἡρνανγ 88 ΄ ΟΜατ]επιασπο Β]ρ]ο”. 
16 1Π ἔπὸ ΒΥ Βἢ ἌΠδοιπῃ, 

 Ἔ]ογο Ίνας ἃ βἶησ]ο Ίθαξ Ἰγίης ἴοοε ἴὰ ἴλλο ΜΒ. σεἨῖο]ι 
Ἰαᾷ π]δο Ῥουπ. βοραταἰοᾶ απιά εο]ά Ὦγ Αγπιοπ (Το]ο 149), 



ΡΠΟΠΕάΟΝΜΕΝΑ., 

αὖ Όλο Γοοῦ οὗ π]οι 15 πτ]ξίοἃ, ' Ἐου]]]οῦ τοεηγογό ἆα 
Ἡο]απάο ρας Μη. Βέοξος, Ἅαυς 1120. ΤῸ τοπᾶος ἰμῖς 
1655 Παρ] {ο αὐβίτασίίοἨ, Τ ρτοσπγοᾶ 1ὲ {ο "6 Εχοα Ιπίο 

18 Ῥ]ασο Ῥοξονο Τ Ἰοῦύ Ῥαπῖς. ΜΥ οπϊῖσα] Ίαροανς ἴῃ Ῥατίς 

οοπο]αάσᾶ ση] ππακίπσ Γασβιπι]]ος οὗ {ο ΜΆ, απ ἴτας- 
πιθηἰ5 (Ῥοβϊάος ἔἶιοξο πο 1 Πᾶν 6ροκοπ ΟΥ̓ ἃ5 οο]]α θα 
ΒΥ πιγβα]{) Τι απᾶ Ἠ οὗ ὑπ (οβροὶβ, απᾶ Ἡ (ιο Οοἵε]ῖο 

{γασπιοη{ς) οὗ Βὲ. Ῥαπ]ς Ἠρίδί]ο. ἜΤπο ἰοχί οἵ ἴνορο 
{του ἄοσοππιοπίς πὰ Ῥουι ΡῈ] ΒΗ 6. 

6 Ἔμο Κιπᾶάποεβ ἃπα οουγίοευ οὗ ΤΝ. ΗΑΕ, ' Αποῖοι 
Οοπβειναίοιν ̓  οὗ ἴ]ιο Ἡρνανγ, ἆθβοινο {ο Ὀ6 σναἴαΓ]]Ύ 

πιοπ]οποᾷ Ὦγ πιο: Τ Ἠαγο 45ο ἴο 6χρτο5ς πΙΥ οβ]σαίίον 
ἕο Μ. ΕΜ ΜΑΝΘΕΙ, ΛΓΠΤΕΗ, απ αβεϊκζαπί-Ηνανίαη ἴῃ 1849, 

απᾶ {ο Δ. ΤΕΤΕΟΝΝΕ (5οη οὗ ὑπο Ἰαΐθ γγο]]-ἰαπονπα Αοπᾶο- 
πηΙοΙαπ), ΠΟ οσοαρῖθᾶ {Π6 βᾶτηθ Ρ]ασο ἴῃ 19850. 
“Αὐ Ἠσπρατο, ἔμτοασα Ὅν. ῬΕΤΕΚΒΕΝΒ Ἰϊπάποςς, 1 

πας ΔΠΟνγοα ἴο Ἠανο δοοθββ {ο ὑπ οἰἐγ Ηρτανγ Τὸν ἐπωῖοο 
Όιο πηρες οἳ Ἠουτς ἐ]αί 16 19 οοΠΗΠΗΟΠΊΥ οροΠ. Ἠετε Τ 
οο]]αίοᾷ ἐπ Οοᾶεκ Βειάσ]Η, Ἡ οὗ ἔπ (1φοβροῖς, πίοι πο 
οπο ΒΘΘΙῚΒ {ο Ἠανε αςεᾷ ογ]Πσα]]γ εἴποο {]ο Υοτγ Ιπποσπταἴο 
πα ἀεξοσίῖγο οο]]αίῖοπ οὗ 70]. ΟΕ εοπγκο, 1 ξοππᾷ ἐπα 
ιο [κουοπά] Γτασπιοπί Ίπ ἐμ Ἠῦτανγ οὗ Τυϊηϊῦν Οο]]ερο, 

Οππιρτϊᾶσο, Ῥε]οπσς ἕο 16. 
ΠῚ αἷδο οο]]αἰοᾶ ἐμ {ή οπρας] Γγασπποπύ οἳ ἐπ Ἐρίρί]ο 

{ο ἐπ Ἠοῦσοννς (ὅ8 Ῥαπ]) ὑνίοο, γγίέ]ι π]ιαξ στο Τ οου]ᾶ. 
“Ὁ ΑΥὐ Ῥογ]π, γη ίμου Τ ποχὺ γγουῖ, Τ βαν; τησ] οὗ τοῦ. 

ΤΙΑΟΗΜΑΝΝ: πο ἀἴδοαςεεα πΙαἩΥ Ροϊπίς οοπποοίοᾶ γηέ] 
Νον Τοραπιοπέ οΥἹἐϊοΐβτη ἢ 15 γγαβ Υαγγ Ιπίογεβίῖης {ο Ἠοαν 
7γοπι Πϊπικεϊ απ οχρ]απαίοι οἳ 5 Ῥ]απ, οἷοι ἴπ 5 
τοθ]ς Τοδίαπιοπζ. Ἠο 5Ἡοπγοᾶ πιο ἔμ Ῥοο]κς ἔτοπα υ]οἷα 
Ίο Ἠας οοπᾶοπςοᾶ Ἠ]5 Τα τοαᾶίηπσΒ. ΈΤμεῬδο οο]]αξΙοῦ5 

απο ΥθυΥ π]οθ]γ Ιπεετίεᾶ ἴῃ ἀπετοπῦ Τμαήπ Ν ον Τοδία- 
ταρηΐβ. Ἰ τοστοῦ οκοοοζΙπσ]γ ἰλαῦ ἐ]ογ πᾶν ποὺ Ώου 
Ῥαρηε]οᾶ; Του ἔμου που]ά {ουπι ἃ γα]ααδ]ο οοπ επ Ὀα{λοἩ 
{ο ἐπ οτ]μ]οῖσπα οὗ ἔπ Ὑπ]σαΐο. Έον ᾿πβίαποο, ἴῃ 1 Ῥεῦ. 

ΠΠ, 91, ἴπο αἀάϊοπ Γοππά πὶ ἐμ οοπΙπποἩ Ὑα]σαίο, ὁ ἆθ- 

Ε]αίσης παοτίοπα, τὺ νέο οίσογης Ἠογοᾶςς οβΠοθΓΘΠΙΙΙΣ,᾽ 

15. οπο]οδεᾶᾷ πὶ Ταςμππαππ)ς δα] ϊοι ση πὶ Ῥγασ]κοίς, ση ει 

ἔθ. ποίο, " οπι. 1. αἴ. ΑΠονγῖης ὑμαὺ 10 15 οὐϊ ρα ἴῃ ἐπ 

σα Ει]άεπδὶς απᾶ αποΐδον. Τὸ π]αῦ οὐδθ)" ο τοξοτς, 

10 18 οὗ 8οπιο Ιπιρογίαποο {ο Κπου; Του Ῥοχβοπ (η1ο5θ 

Κπον]οᾶσο οὗ Παπ Ῥ10]1οα] ΛΓΡΒΡΒ. τγὰβ σνοα{) 5αὖ5 οὗ ἐλῖ5 
Ῥάξβασο, ὑμπαὺ ὑπ Γοσξοπαγίηο 1μιαουἱεπδό (8οπ1θ νεαάίπσς 

ΟΥ̓ πλαν Ὕγοτο ραρΗς]εᾶ γ ΜΤαΡΙ]οπ) νὰ ἐπ οπ]γ 6ΟΡΥ 
ἔλοη Ίκπονπι ἐπαὺ γγας Ίτοο τοπι ἴλπαί αζάλίοι. ΓΘ 
εοέα' αἴἴιιδ, Ἡούγενοτ, {ο πη]σ]ι 1πομππαππ α]]αᾶσᾶ, 5 οπθ 

οἳ ὑπο οχοο]]επί ΜΡΡΕ. αὖ ὙΥΟΙ ΟΠ 61 πιοποποᾶ τι 158 
1γοϊοοπιοπα. 1 επἰτεαῦεα Ταοῦππσππ ἕο ραρΗβ]ι Ἠ15 Τατ 
οο]]αίΙοπ8,---ΗΜέ]ο ἐμιπ]αάπς Ίου; 8οοπ. {ἐπί5 εολο]ατ Ίνας ἴο 
Ῥο ἔα]κοη {τοπα 115. 

41 πεπῖ {ο Τιοῖρβία, ἐο οοπηρατο ΤῊ οο]]αξῖοτς τ ἢ] 5οππο 
οἳ ἔμοβθ οχοουἰοα Ὦγ 'ΤΙΡΟΠΕΝΡΟΠΕ. Έον ον πηνία] 

Ῥοπεβί 1 πιαᾷο ἐ]:6 οοπιρασίςοη οὗ ο} χοβροςίῖνο οο]]αίοῦς 
οἳ Καὶ, Ὁ, μὰ Χ οὗ ἐπα (.οβρεῖς, οἳ Η, «πὰ αἱ (0ο. Ῥας- 
5ἰομοί) οἳ ἐμ Αοὶς, οὗ ἐμὸ Ἠρίδί]ο (0ο. Ῥαβείοποί). 
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ΧΧΥ͂ 

1 4150 τοςοπιραγθᾶᾷ ΠΙΥ ο]]α{ίοη οὗ Ὦ οὗ ἐμ6 οξρϑὶβ γη 

ὑμαῦ οὗ Ῥνοίρεκος Μά]]ου, μον 1 μα εθοπ αὖ Ἑαρ]ο, 

Του γοατ5 Ῥοΐουο, απά 1 οκαπ]ποᾶ 16 πα Τἱβο]ιοπάοςβ’5 
ΟύΏ οο]]αίίοη. Το ΜΒ. 1 ἴῃ ἴλο (οβροῖ5 Ἠαᾶ θε σο]- 
Ἰαὲοᾷ Ὦγ Ὧν. Ἠοί]μ, απά 1 οοπιρανοᾶ 15 οο]]αξίοι γηξ]ι 
πήπο. Τ]θ5ο ποτ αἲ {80 ΒΡΕ. οἱ ψ ΟΝ ΤΊΒΟΒοπ τ 
μιᾷ οοϊαξίονα αναϊ]αθ]ο τὸν ΟΟΠΙΡΩΣΙΒΟΠ: ὑμοβθ 11989 
ἐοχὺ πὸ Βὰ8 ρα] βοᾷ, Ίο ποᾶ οὐρίεα. 1 πιαᾷο ουὖ 155 

οὗὨ 811 ἀῑδογοραποίος, 8ο ἐμβαῦ 1 πηὶσ]έ σοῦ ὑπ νϑυϊα 0 ῃ8 
γοσοπιμαγοᾶ τὰ ὑπ ΜΒΡΒ. ἐπιθτηβοῖνθθ, 50 35 {ο ΘΠ5ΗΤΟ (88 

ἔδυ α8 ῬΟΞΒ10]6) Ῥοχγ[οοῦ αοοαΓαςγ. 

ΚΤ οοπιηιπὶοαοᾷ {ο Τἱεολεπάοτξ τὴν οχαπηϊπαίοη οὗ 

Ἠΐ5 οκἰγαοῖς ἔτοπι ἔῃ Οοᾶθχ ΟΙαγοπποπίαπας: ΤΑΥ͂ ποῖος 

βογγοᾷ {ο οοιγοοί βοπιο ογογβὶση{ς οἳ 15, απᾶ {ο οοπβ τα 

Ἠΐπα ἴῃ οίΒΠεσ Ῥ]ασεβ, 
« Αξ Ὀτοςᾶοπ 1 οχαπιϊπθᾶ {πο 6οᾷεα Βοεγπεγίαπι (6 

Ῥαπ].) οερεεῖα]]γ 48 {ο ἐλοςο Ῥ]ασος ἴῃ ΒΊΟΝ 15 {αχί, ἃ5 
ΡΘΗ ὮΥ Μαΐέμοὶ, αἰ ουβ ἔτοπα ἐμπαὺ οὗ Ἐ. ὙΠῸ το- 

ποπηβ]ατσθ οὗ ἐς ΜΆ. ἐο ἔμ Οὐυάεα; δαπφαζεπκί, Δ δὲ 
Όιο (οβροῖς (ρα Ἰβμοᾶ ἵπ ἃ Ηἰλποσταρλεᾶ Γαοδίπι]ο ὮΥ 

Ἠείὰς), ἵ5 οΥοη πιοχο ογ]άοπό ἴῃ Ἰοοκίπς αὖ ἴμο ΜΆ, 
1ἱδο]ξ, ναι ἵπ οχαπηϊπίπσ ἐπ Εποδπή]ο εροοϊπποη ἴῃ 

Μαἰμοί. Αὐ ἔμ Ῥεσϊηπίησ οἳ ἔμ Οὐάδα Βοεγπεγίαηιιδ 
Όιογο ἵ5 οπο Ίοαξ, απᾶ αὖ ἐπ οπᾶ ἴμογο ἅτ οἸογα, τσὶ θα 

οἩ ἴῃ ἃ Ἰαΐου παπᾶ οχαοί]γ Η]κο ὑπαῦ οὗ ἐπ Ίεανος Ργεβχοᾶ 
{ο ἐμ Οράεα δαπραϊζοικί. Τὸ 19 πας ουϊἀθηὺ ἐμαὺ ἔμ 686 
ΜΒΡ. ατθ {ο βουθγοᾶ ρατίς οὗ ἔῃ βᾶτηθ Ῥοο]ς. 

“ΟΣ, πιγ τοίπτη {ογανᾶς Ἐπσ]απα, 1 οχαπιπθά {πο 

ῬΑ πιρβοϑὺ Επασπιοηίς οἳ ἴλο οβροῖ5 Ῥ απά ϱ ἴῃ ἐδ 
Ίνταιγ αὖ ὙΥΟΙΡΕΝΒΌΤΤΕΙ: 1 Επὶς ἐῑαῦ ιο Ώου ἵπ 
ποι {που αγο, οοπέαϊης Γαϊπέ ἔχαςες οὗ πποτο οἷά πτ]ῆπς 
Όναπ ας ἃ5 γοῦ Ῥουι ἀθοϊρμοτοά, ἐουρ] 16 αρρθατς ἐμαὺ 
Κπϊζίο, π]ο ραυ]]ςλοᾶ Ῥ πᾶ Ὁ, απᾶ ἔμ οὐλῖο Ίτας- 

τηθη{5, ἔοο]ς Ρ4ΐΠ8 ἕο αβοοτίαϊη ἐπαῦ ὑπὸ οἴ]ος πτ]βπς 15 
αὖ Ἰοαδέ ποὺ ὈρΗσα]. Τητουσὰ Ῥτοίοδεος Ταομπιαππ)ς 

πἰποάποίίοπ, 1 τεοσῖνοᾶ {λογο οΥοΥΥ Ἰάπάποςς νοπα Ὦ. 

ΒΟΠΟΝΕΝΜΑΝΝ, ἴἶλο Ηργανίαπι (Ώθοσπις απο ὑζίπα), παπά 

Ὧν. ΗΌΕΟΚ, ἔπ Βεοτοίασγ. 
ΤῊ Ῥαρείησ ἐλγοισ] Ἠ οἰ]απά, 1 ἰοοῖς ἐπ ορρου απ εν 

οἳ οχωηϊπίπς, αὖ ὈΤΒΕΘΗΤ, ἐμ Οοᾶεςκ Ῥοτοε], Ἐ' οὗ 

ἐμιο (οδρε]5; Ῥτοίοβδος ΒΟΥΆΛΈΡΒ Κἰπα]Υ Ιπίτοᾶποςᾶ πιθ 

{ο Ῥτοίεκεο: ΥΙΝΚΕ (Νο ΡῈ βηθα Ἠοτίησα)5 οο]αίῖοπ 
οἳ ἴῑιο ἑοχὺ οἵ ἐπὶς Ν5.), απᾶ ἰο Μασ. Ἄρει, ἐμ Ἠρτατίαα., 

Τη]5 ΜΆ. Ίνας ξουπᾶ αὖ Αγηηοπι ἃ ἔθ ΥοςΤ8 απο, αξία 1ΐ 
μαᾶ Όσοι Ἰοβὺ {ος αΏοιέ ὄνγο οϑυξασῖθβ. Τὸ γνας 51] 15 

Ίπ ἐπ εαπιο βἰαΐο α5 πγποπ 16 Ίνας Εουαπᾶ, ἐπ Ίοαγες Ῥεῖπσ 

411 ἴοοδο ἵπ ἃ Ῥοκ: ἴῃ {αοῖ, ἔτοπα 118 ποῦ Ἠανίης Όθοι 

οι ἀνιᾷ οπἰα]οστσᾶ, 1 τγὰβ 8οπ1ο ἔἴππο Ῥοξοτο 16 οοπ]ά 
Ῥο Ξοππᾶᾷ ΕΟΓ 11ο {ο οκαπαίπο ἴῃ οτᾷος ἕο ππαΚο ἃ ὅδο- 

αἰπαῖ]ο. 
α Τη εροαΚίπς οὗ ἐπ 88. βοὴ Τ Ἠατο παγςε]ξ οο]- 

Ἰαἱοᾶ, 1 πιαγ ποὺ πιοπξῖον ἔ]ιο Ἰαέονέ ΠΟ 1 Ἠαγο έλα 
οχαπηϊηοᾶ ----ἴλο Οοᾶος Τ,οϊοσβίτουθίς (09 (οδρεῖ», 31 

Αοὶς απά Οσα. ΕΡΡ., 51 Ῥαπ]., 14 Άρος.), πολ, ἔποαρ] 
ποὺ οἷον απ ἐμο Τουτέοθα ἐμ οοπίαγ, οοπἑαίης ἃ ἐξα ἴῃ 



ΧΧΥΪ 

ΤΊ4ΠΥ χοβροοῖς «ποῖοηέ; ἃ 18 γγαβ ὑπὸ ἀαρίτο οἳ ϱογονα] 
βοπο]αις ὑπαὺ Τ ϱΙου]ά τοσο]]αίο ὑμὶς ΜΡΒ., π]ομ 15 {πὸ 

τηοβὺ Ἱπιροτίαπῦ οἳ ὑποβθ ἴῃ οὐ βῖνθ Ἰουύοιβ πο] τὸ 

Ἠανο ἵπ {5 σουηῦνγ. ΑΡρι!οαύοη πὰ τηπάο ἴο {ΠῸ 

Ῥουψα Οοπποῖ] οἳ Τοϊοορίον, ἴο νήιοπι 1Ὁ Ῥο]οπσς, ΟἿ ΤΩΥ͂ 
Ῥο]α]ξ: απά ἰλτοισα ἴ]α Ἰκπᾷ εχογἰίοις οὐ ἄποπαΏ 

Ῥοτα η, Τῦϑα., αι ἴ]ιο ἌΤαγον οὐ ναί Ῥ]ασο, {π|5 ΜΕ, 

γαρ ἐπαπβηϊθίεά {ο πιο, ἴῃ ἐμο απζαπαη οἱ ἴμο γοαν 18502, 

Το τ18ο 1 ΤΥ ον βύπαγ. (Ώιπο βοοιγΙῦγ γας, οἳ οοπτρο, 

βἴνοη Τον 15 βα[αἰΥ απᾶ τοβοταβΙοῃ.) ἜΤμτουσα {Π15 

Ῥαγοπ]αν δοὺ οὐ οουρίοδυ, Πίο ἄθεοιγος τὴν Γ]]οβύ 

ποκπογ]εάσπιοπί, Τ γναδ 8016 πὶ ποαὺ Ἱποοπγοηίθπσορ {ο 
οο]]αΐο ὑπ15 γα]παρ]ο Μ 5." 

Το ἐμ ΜΒ. οχαπαϊπθᾶ Ὦγ πιο Τ πιαγ πουν ΓΑάάσπᾶα 
{ο ΏΠΙΝΤΕΡ ΤΈΧΤΊ] αάᾶ ὑπ6 Ῥα]παρβοςί {τασπιοπίς οἵ 5. 

Τα [Π}] απιοπσεῦ πο ἈΝπτίαπ ΊΤΡΡ. ἴῃ ἴμο ΒΥ ΒΗ 

ἹΠπεειτη. Τ]ογ οοπβὶϱῦ οἳ {οτ0γ-ἤνο Ίοαγος (οἵ ὑπ βἰκέ]ι 

οοπύατγ, 38 566Π15 {ο 1ο), 1Π ὙΠ10}} βογονας οἳ ΑπΙΟΟἨ 

αδαϊηςε παπηππα[ίοις Ίας Ῥσου νέου ἴῃ Ἁγτίαο ουου ἐ]ιο 

νοθ]ς. Το οἱ θυ" τις 18 ἴῃ ρατῦς Υγενγ απΠοπ]ύ ἴο 
Ῥϑδᾶ ; Τὺ ὮΥ.ραῖης Τ οσα ἴῃ ἃ βἴτοπσ ΠΟΤ 4ἴβεσγτ αἰπιοςῦ 

ου Ι6ὐΐεν: {115 15, Ἀούγενοτ, ἃ στεπῦ βγη οι ἴ]λο ογο 
ΟΥ̓ ἃ οοἸ]αΐον." 

[ῶν. Ἐνοσε]]ος]ν ομίοξ βιθβθαποηὺ ]αροιῦς πιαγ Ῥο πο- 

ἐἶοθᾷ Ἰσυο. Ἠε ἀεοιρμοταά τ} πηπο]ι αἰβοα]ίγ απ ἵτῃ- 

Ῥοτίαπ{ ραΠπαρεορύ Ῥο]οπαίπς {ο ἐπ ΒΥ} 15} ἀπ Τονοῖρη 

Β]ρ]ο ῬΒοοϊοίγ (Οοᾶοκ Ζαογπύμίας ου Ξ), οοπἠαἰπίπσ ροι- 
ἴοπβ ΟἹ Βὲ. Τπικος ΟΌΒΡΘΙ ; απᾶ {πὸ ὑοχὺ γνας ΡῈ ΒΗ 

ἴῃ "Ταοβίπη]]ο ̓  ἐγρθ Ὦγ Μίθββιβ. Βασβίθυ απᾶ Ῥομς ἴῃ 1961 

ΠΠᾷΟΥ Ἠή5 δα! ουβηῖρ. Ῥε[ονο ρυϊαὐπρ 50. Ῥαπ]5 Πρίρί]ος, 

Ίο «ο]]αίοᾷ αὖ Οχκβονᾷ ὑπὸ οπγβίνο ΜΤΒ. πππιρογος 47, απιᾶ 

Ἰπο]πᾶςα 15 τοπάίπσς ἴῃ Ἠ15 αρρανααβ. Τη 1802 Πα οο]- 

Ἰαῦοά αὖ Ἐν]αησαπ ἐλο οππβῖγο ΜΡ. οἳ ἴ]ο Λροοα]γγῃ5ο 

παπηρονας 1, (ο Ἰοβὺ οπἰσίπα] οὐ ὑπὸ Ἰγαρπίαη {οχῦ,) 

μία Παά Ῥθοπ ἸΔΟῪ Ι4οπίβεᾶ Ὦγ Ὀο]ίσδοα: Ίο ριιὴ- 

Πλας {πΠ6 ναβιι]{β ἴῃ ἴμο βοοοπᾶ ρατὺ οἱ Γο]ήσκοις Εαῖ- 

ο) ίσιο Ἰπᾶο (Τιαιρῖα, 1869), 85. πο] αἱ ἵπ ὑπὸ 
ΡΡαγαύτβ {ο Ῥατί ΥΤ. οὐ "15 οὗ οὔ]δ]οπ. Ῥοπιο οὗ ἴ]λο 

ΠΡ. ἀἰδοογογοᾶ απᾶ ογοπίιαΙ]γ ραρ]ε]ιο Ὦγ Τίδοίιοή- 

ΔΟΡΕ Ἠνοχο 4150. φορᾷ ον οο]]αίοᾷ Ἱπᾶοροπαοπ{]γ Ὦγ Ὅν. 
Ένοσο]]ο5; Του ᾿πβύδῃοο, ρου θυ ΟἹ ὑπ Βπαί ΜΒ. (ὑπ 

Θαὐμο]ίο ΤΡ 8.165 ϑαὐνο, πα ἀούμομοα ραββασοβ), ἀπα ὑπὸ 

γιο]ο οἳ ἴποβο ρατῦς οὐ ὑπὸ ΜΡΒΒ. ΟἹ ὑπ (οβροῖς ἀθβὶσ- 

παὐοθα Τ'απά Δ ΒΊΟΝ ποὺν Ῥο]οπᾳ ἕο ὑπὸ Ῥος]εῖαν ΤήἨταυγ.] 
“ Βοβίοβ ὑπὸ ΜΒ, ΒΟ Τ Ἠανο οο]αίοα, ον 16- 

οκαπ]ποᾶ, 1 πᾶν οποαγοπτοᾶ, 10} Βοπιο ΤΠΘΗΡΙΙΥΟ οὗ 

ΒΊΙΘΟΘΒΒ, {ο ΤΟ8ίογ6 νγ]ιαῦ τοππαίπβ ΟἿ ὑπ ΤᾺ] πη ρα παρεοβύ 
2 οἳ 50. Μαΐου Β ἄοΡρε]. 

ντ, Βαννοῦῦ, ὑπὸ ἀἴδοογονετ οὐ ἐ]ιο αποϊθέ γη] ὑπ ΟΥ̓ 

Όιοβο Ἱπιρον{απιί Γνασπηθη{α, θη πο οαἰ ρα ἔ]νοπι ἴπ 1801, 
6ανο Ῥπῦ ἃ νουΥ ρανήῖα] ἀοβοηρίίοη οἳ ὑπὸ βίαίθ οὐ ἐπι 
ἀμονοπύ Ίδανοβ; απά Όναβ Ὁ πας ΠΟΥ ἃ ππαέζου οἵ 

αποσγῥαϊπῦγ, νου. Ῥαῦ ἃ ραν οἳ ἃ Ῥασο αρροπτοᾶ οἩ ἔ]ο 

οπσιαναᾷ ρ]αΐο, γυλοί]ου ὑπὸ τοςί οἵ {πὸ οι 50}}} οχϊκἑος, 

υαΐ γναβ Ἰ]ορίρ]ο, οὐ τ μούμιου Ὁ γγάς πο Ίομσου οχἰαπὕ, 

ΡΠΒΟΙΤΕαΟΜΕΝΑ. 

Ἔ]ονο απο 4150 ΠΙΙΠΥ Ῥ]ασθς ἴῃ π]ΙοἩ Ἰπος, πονάς, οἳ 
Ἰοἱζονβ, 1π ἴ]ιο Ῥασος ἴπ οἶμον τοεροςῖς {ο]εταβ]γ Ρον{εοί, 

πγθ Ἰγαπίῖπο ἴῃ {Π|θ ριρΗρ]λοᾷ οὐ μ1οπ.” 
“ΤῊ. ΜΒ. Ῥεϊης ἴῃ βποἩ ἃ βίαΐθ, Τ Ἠαᾶ {ο οπάοανοιν 

ΘΠ ΤΙ ΟΔΠΥ {ο τοβίοτο ἴμο ον β απᾶ Ἰεἱζους ἵπ ἔἶνο ρατῦβ 

5.1] οχίαπῖ, υΥ]ήσἩ ατο Ῥ]απ]ς 1π Ὁ». ῬαττοίΏς ραβΠΙοαίίοἩ. 

Απά ἴπ ἐπ18 Τ γα νουγ βποοθββζα]; 5ο ἴμαῦ 1π ἴμε ες- 

βήτα Ῥογ[ίοη οὗ ἐπ ΜΒ., μονο 15 γα] ἃ τεαᾶῖπσ ας ἴο 

ΝΠΙΟἩ αγ ἀοιιρῦ τοπ]αΙΠΒ, Αὐΐον ἀοΐπο σ]αῖ Τ σοι] {ο 

ἴπο ῬοτίοἨβ ῬρτογΙοιδΙγ Ιάσπβοᾶ, Τ το-εχατηϊποά ἴλο 
ν]ο]ο οἱ ὑπ γο]απαθ ἴῃ βοπγοἩ οὔ ὑπὸ οπθ θα ποῦ Ῥτο- 

νἰοιβ]γ Του. Αὖὐ Ἰεπσίμ 1 ποῄορᾶ, ναί, ἵπ οπο Ῥ]ασο, 

ὑπὸ ὑοχίπνο οὐ {Π| γο]]απα γγας Ἠ]κε ἐπαὺ οἵ ὑπ Γταστηεπ {5 
οἱ Βὲ. Μαὐίμον: απᾶ ὑποιρὴ ἔμεγο Ίγας ποὺ ἃ Ἰείίοι οὗ 

Ίπο οὐ ὑπὸ οἰάον υπ] ήτα ἴο Ῥο 566} ἴπ αΠΥ Ροδίὔ]οπ οἱ 

Ἠσ]μί, 1 ἀοίονππ]ποᾶ {ο ἴπγ, α5 απ οκροιἰπιοπῦ, πγΠαίοι 

ἴλπο αρρ]οαὐίοη τοι] Ἠτίπς οαῦ απγ Ῥαπ]εᾶ Ἰεέέοι». Τπ 

ἀοΐτπς {Π15, 1ὖ γγας Ῥογοπά 811 οκροσίαῖοπβ οἳ παῖπο {ο 566 

ιο αποϊοπῦ πάπα, Επδῦ σναάπα]1γ, απᾶ οι ἀαβπϊδεΙγ, 

αΏροαγ οἩ ἐπ6 βατ{ασο.” 

“ΑΘ πιγ τούπγΏ ἔτοτα ἴμο οοπ ποτέ, Τ Ἠατο αὐ αἲε- 
{ογοπῦ πισβ βεπῦ ο γατίοπ8 Πβνατ]ες Ἠςίς ΟΕ ἐ]νο ἀδονο- 

Ῥαποῖας Ῥείπεσπ Τβο]οπᾶον [5 σο]]αίίοπ8β απᾶ ππῖπο; Ένοπι 

Ῥαρ]α, ΝΤαπ]οἩ, απᾶ Ὑοαπΐσο, Τ τοσο]γοᾷ Ῥτοπιρύ ἃπα βαὐϊ8- 
ΓαοἴοΥγ ταρ]αβ ἴο πι ΙπαπΙτίθ», 5ο ἴλαῦ Τὸ Ἰατο {11 

ΙοβΕΠΠΟΠΥ α5 {ο ἴ]ο γοαάΊπσς, 1π ΘΥ̓ΘΙῪ Ῥ]αςο ΟΕ ἀοιιθὲ. 
Βίσπον ΥΕΙΙΙσΡΟ οοπιρανοᾷ {πὸ ᾿ιβὺ Τ βεπύ νη Οοᾶες 

Τ' αὐ γοπῖσο; Ὅτ. ΒΤπῦΠΤ, ἀῑᾷ {πὸ βαππο ιν Χ αὖ Μαπίο]; 

απᾶ Εἰ απᾶ 1, αὖ Ῥαξ]ο, γγοτο οκαπι]ποᾶ Ὀγ Ὀτ. Ο. Ἡ. Ώοτῃ. 
Τ]ιογ απο επ[(]εά ἴο (παπ]κς Ττοπη της, απ Τγοπι 811 ὙΠῸ 

ἄοβῖνο οοπαρ]οῦο ΔΟΟΌΡΔΟΥ ἴπ ογ]ᾷσα] ἁαία. 

(Τ αἶδο 5οη{ ο Έ]ογαποο ὑπὸ Ῥ]ασος ἴῃ γγμ]ο]ι Τήευίιοη- 

ον αἰ ον Ίτοπι 1ης, 5 ἴο ἐμ ἰθχὺ οἵ πὸ Οοᾶες 

Απηοώπας; απᾶ βίσπον ἘΠΑΝΟΡΡΒΟΟ ΡΕ1, ΕΤΗΙΑ Ῥγοπιρί]Υ 

βοπό πιο ἃ 11] βἴαίοιπεπῦ (πηαᾶο Ὦγ Π5 δοπ, ὑμ6 Αμροίΐο 
(161 Ἐπτία) οἳ απο] τεπᾶῖης. 

« Ὕγ]οι Τ πας αὖ Τιοῖρείο, ἴῃ 18500, 1Τ Τουμπᾶ {λα 
Τήβομοπᾶοτ Ες οαϊδίοιι οἵ ἴ]ο Τιαὐϊπ Ἄσου; Τοβίαπιοπ{ ἔτοπι 

{π|85 Οοᾷος πας αροιῦ Πα] ρηηίσᾶ, Τ Ἰαὰ βοπὺ Ἰήπη ἃ 
ἰγαηβορῦ οἳ τὴν οο]]αδίοἩ ; απά ἴλςδ ἴ]ονο Ίγαδ ἃ 60Π- 

Βνππαίοη οὐ 5οτογα] τοπᾶίπσς. Τ τοσγαῦίοᾶ, Ἰούογον, 

ἐπὰν ἐπ ρυϊαύϊηρ ΑΠοπ]ά Ώαγο ἰα]οι Ῥ]ασο Ῥδ[οτο ἴμο 

Ῥαββασος ἴῃ ὙΠΟ. γγο αὖ αἲ] ἀἰ[ίογος βου] Ἠαγο Ῥουπ 
γοοοπιραχοᾷ αὖ Έ]ογοπος. 

(ΤῸ που Ἠανο Ῥοσπ ἃ οοπαιραταΜἴγο]γ οἳδγ ἔπίπρ ἴο 

Ἠανο ἄνα οὖ ἃ 5ο]οσῦ βἰαϊοπιοπί οἱ πὸ γοπαίπρς οὗ ὑπὸ 

ΜΒΡ., Ῥοττονίπα ὑπὸ οἰὐαὐϊομβ. οὗ ἐπ ο0)ἱ0ης Ένοπα Ργὸ- 

ν]οις οὔϊδοπς, απᾶ οἴνίπο ὑπὸ οζαίῖοης ἔγοπι ἴἶιο Γαἴμους 

βἰπι]]αγ]γ οπ. βθοοπᾶ-μαπᾶά απἰπουγ. Ῥιίῦ ῖς Ἴνας πού 
ὑπὸ ομ]οοῦ ον νλ]ο] 1 ]αᾶ ἰοῖ]οᾶ. Τ πγαπἰοᾷ {ο ρῖνο αἲί 
Όνο τοπᾶίπσς εαρρογίοὰ Ὦγ αποϊοπί ΝΓΡΡ., απ ποῦ ἃ ππογο 
Αο]οοίίοῃ ... Απᾶ Γαγἱμου, Τὸ ΒΟ] ποὺ Ῥο βαῤβῆρα 

πλοιξ ἀοΐπα τὴν πἰπιοβύ {ο σῖνο ὑπὸ οἰἰαίίοης Έποπα ἔ]λο 
νονβίοης γη] αἲ] ὑπ «οχνθοίποξε ὑπαῦ Τ οου]ᾶ ; απά 80, 

ἐοο, 1 Τοπηᾷ 10 που Γα] ἴο οχαπαῖπο πιά γο-οχαπηῖπο {110 



ΡΒΟΙΕαΟΜΕΝΑ. 

στ]μπρς οὗ ἐμ {αΐμοτς (85 ἴδ 45 Ἐπσερίας Ιπο]ιςίτο) 5ο 

88 ποῦ {ο τορεαῦ οἴίαίίοπς νηλποαῦ Ἰπονίπσ ἐμ 6 Ῥοατίσς 

ΟΕ θαο]ι Ῥαβεαρο πη(Ἡ πο οοπἰοχί: Ίσποο ἨὰΒ ατίσοη ἃ 

Ρτουῦ οχρεπά(αχο ΟΕ πιο απά Ίαψοιτ. ΑἾβο, ας 1 νγαπἰοᾶ 
(π]αῦ Ίαβδ πουοι Ῥεδη ἆομο Επ]ΙΥ) {ο το πὸ ογἰάσποο 

Ῥού Τον απᾶ αφαἰπδέ ΘΥΘΥῪ τοαᾶίτπα, πγ]οτο {]οτο 15 τοα]]Υ 
ΑΠΥ Ῥα]αησθ ΟΕ ἰΘ8ΒΠΠΟΥΥ, ἃ ναςῦ απιοπηέ οὗ πγοσῖς πας 
πηθεᾶθᾶ. Τη αἲ] ἐς, ὑμ9 οοπᾶϊδίοη οἵ τὴῦ ἐγέ8, αξίου 
οο]]αὔίοπ8 απᾶ ὑτγίπσ ϱἰπᾶγ Οὗ βονοταὶ ΥοατΒ, μὰ8 γεαγᾶεὰ 
ΤᾺΘ ἴῃ ἃ ΠΠἨΠΟΣ Πίο] Τ οἳπ Ἠατά]γ ἀοροτίμο, 

“ΟΕ ὑπὸ ΑΝΟΙΕΝΤ ΥΕΗΡΙΟΝΒ, 1 αξθ απᾶ θχαπιίπο πιγ- 
5611 ἴμο ΤΙΑΤΙΝ απά ἴμο ΒΥΠΙΑΟ, 

4 Τ1ο ΤΙΑΤΙΝ οοπβίβὺ οἱ (1) ἔπ ΟΙΠΡ ΤΙΑΤΙΝ, 48 Σουπᾶ ἴῃ 
ιο Οοᾶΐσος Ὑετοε]]εηβίς, Ὑογοπθηβῖς, πᾷ Οο]ροτάπας, (1) 

{86 του]εθᾷ {οχί οὗ Όρου Τία]γ, αξἰπ ὑπ Οοἆεκ Ῥτίκίαπις, 
(1) ἃ τον]σοά {οχί, π γγΠΙος ἴμο Ιπῃποποο οὐ αποϊεπέ 

ΜΡΕ. 15. ἀἰκοστπϊρ]ο, 45 ξουπᾶ 1π ἐμ Οοᾷοκ Ῥοῦρίεπείς 
([818 ἰοχὺ πγας π]ΠποΥγΏ ἕο Τιαςμππαπη), απᾶά (1ν) ἴμα 

Ὑι]σαίο οὗ ἆθτοπιο, ἵπ υ]ΙοἩ 1 Εο]ίοπ αποϊοπί ΜΒ, 

Ῥεβεῖᾶςς {]θβο, την Ἰμαἰῖπ οορῖος οοπίαϊῃ ἃ πιχοᾶ ἰοχῦ, 
Μαπγ ντῖίευς Ἠανο ππδιἑαβ]γ Ῥ]επάσᾶ 811 ἐμ ποη- Ηϊοτο- 
πγτηίαη Τιαἰῖπ ὑοχίβ, ἀπᾶρυ {μθ παπηο οὗ Γέαἴίο, 

6 Τπο ΒΥΗΙΑΟ ατα (1) ἴμο Οωτείοπῖαπ, ἔτοπι μα Νπίαπ 
πποπαβίον]ος ΟΥ̓ πο] ππεπί]οη Ἠας ρτονΙουβ]γ Ῥουπ πιαᾶο. 

--ΟἸ) ΤῊΘ νετεῖοη οοπιπποπ]γ Ῥτ]ηῖοᾶ ἃ5 ἐο Ῥϑβῃῖίο : οἵ 
918, 1 οοἸ]αίοα ἐῃθ πγ]οῖο οἳ Ἠ]ομς ΜΡΒ., 1151 ἴῃ ὑπὸ 

Ῥτιδει Μυβθατα : ἐμὶ8 ΙΒ. 18. ἃ ποοᾷ ρῥγοοῦ πο ὑπὸ 
Ἐγτίαο ΒΟΥ 65 πιοάργπ]δοά {Ποῖν οορῖθς.---(11]) Το Ἠατ- 

οἶθατ, ραρ]ε]οᾶ Ὁγ ὙΥ̓ Εἰΐθ, απἆοτ ὑπ παπῃο οὗ ἴμο Ῥμ]]ος- 

οπίαη.---(1ν) Ῥοβίάθς ἴ]ιοςο ΥοΥβΙΟΠΒ, {μεγο 15 ἴῃ ἐμ Ὑ αἰϊοδῃ 
ὕπο Τιθοῦίοπαγ, οα]]οᾶ Ὦγ Αάῑοι ὑπ εοταβαίοπα Ὀντίαο ; 
ΒΘ ραῦ]ε]θοά την τοπᾶῖησς ἔτοπα 15: Τ Ἠατο τηγεο]Ε 

οχἰταοίοᾷ {ο τοπάῖπσς οἳ 8ΟΠΙ06 Ῥά5βασθβ, απάἆ Τ αἶξο 

Ῥο58ο55 ἃ ἐγαπβοπ]ρύ οἳ ἃ 16’ Ίεαγος. 
[Οἱ {86 πδο πιαᾶο οὗ {ο οἴ]θς ΥετβίοΏβ 5686 {]ο 5οτοτα] 

Ἰποᾶποίοτγ Νοίϊσος.] 

“ΠῊΘ νουβίοη8 Ἰαΐον ἔπαπ ὑπὸ βἰχίῃ οοπ{ΙτΥ ἆο ποὺ 
Ῥοββο5ς αΠΥ να]πο ἃ5 πΙίποςδθΒ {ο ὑπ αποίεπέ ἰοχὺ ; ἐπεῖτ 
τθβᾶίηρς πια, ἰμετο[οτα, Ὦο οπιἑίοᾶ: Του 1Ὁ 15 γ/ου5ο 

{πῃ πδο]θβς {ο α1]ουγ ἐεπι {ο θποππαρος ἃ ΟΥ σα] Ῥασο, 

απά ἰο Ῥετροίιαίο οιίαβοπς Ττοπι {λοπι, ΟΠ ἐλο ποοπΓαΟΥ 

οἳ πο Ῥαῦ 1116 τε]ίαποο οππ οξίοτ 6 Ῥ]ασθᾶ.” 
{ Ἔμουο 18 ἃ στθαῦ 468] οὗ ὑνιι{]ι 1π ἔμ ορίπῖοη οκρτθβεοᾷ 

ὈΥ Ὧν. Ὠανίάκον, ὑμαὺ 1 που] Ῥο [ασ Ῥοαίίου Του {8 

ΧΧΥΪ 

οῇῇοος οἳ οο]]αίος οἳ 85, απά αϊέου οὗ ἐμ ἰοχί {ο 6 
ἀϊδεοσίαίοα. Βαΐ ἐπίηρβ ἀθείναβρ]ο ατο ποῦ αἱ αγβ Ῥτας- 

εσαρ]θ. Τῦ ποα]ά θ6 ας Ῥείίεν ἔου απ ατοη]ἰοοί ποῦ {ο 
Ῥο οοπιρε]]οᾷ αἴφο ἴο [011 αδ ἃ απ γπιαἩ ; απά γεί, ἐγ 
βίοπος οοι]ά ποὺ ο οἴμεσνήδο οὐίαϊποᾶ, «πατε ἔλεπι 
Ἠ]πηξο]{ ΒΘ πιἉδέ, 1 Ίο ποα]ά Ῥ]ά αὖ 411. Απὶ αὐ ϊβὺ 15 

οξίετ {ιο στῖπᾶεν οὗ Ἠϊβ οὗ οοἱοιΤΒ, παπά ΡλοίορταρΒθ 

Ῥτθρατο ἔπιον οι πιαἰογ]α]ς, ΤΕ πμαῦ 18 ποοᾶσά εαπποῦ 
Ῥο οῬίαϊποά τοπᾶγ {ο Ἠαπά ἔτοπι ἴλο Ίαῦοιν οἳ οἴλοτς, 

Έλοβο γ/ηος5ο αροοῖα] Ῥ]ασο 16 5 ἴο αρρίῳ ἴο πιαίοτῖα]ς 
τασβὺ Ὀ6 {λοπηβο]νοβ ΡΓΟΡΗΤΟΙΑ. 

“Έλενο 18 ἃ ἆαπροι Ἰεδί ἃ οο]]αίοι βλου]ά ονοινα]αο 
πα Ἰο Ἠας ἰοῖ]θά οἱ Ἠϊπηβο]ξ, Απά γοῦ ἴῃ ΤΙΥ ΟὟ 60356 
ὑπο απἰ]οσῖ(]ες οὗ ἴο ήφ]εδέ να]αο ατθ {οςο πἨ]ο] Ἠπγε 
νθυα Ῥαρ]β]οά ος οο]]αίοά Ὦγ οἴ]οια, ἐμτοιρὰ Ὑηοξθ 
ἸαῦοατΒ Τ Ἠανο Ῥεπεβίοά. 1 βαγ 15, ΑἸ βου σ Ἢ 1 οοπε]άος 

ὑμαῦ {πο να]αο οἳ Χ, 1, 95, 69, απᾶ οὗ Ὁ Ἐ οὗ 5ὲ. Ῥαπ]ς 

Ἠρίδί]ες, 15 τοτγ στοαέ, απᾶ ἠἰναῦ ἐπ τοξοταί]οπ οὗ ρατίς 
οὗ Ζ παβ δὴ Ἱπιρογίαπό Ὑγοτ]ς: ΠΙΥ σοποτα] οσα] Ρτή- 

οἱρ]θΒ γγουο Γοτπιοά οἩἳ βα{Ποίοπί ἀπία Ῥοΐοτο Τ Ῥεσαπ {ο 
οο]]αίθ, πα (ας Τ γναβ Ἠϊπάετοά ἔτοπι οβἠπιαίησ ΜΤΡΡ., 
οἵο,, Ώεσσδο ἴπογ γγοτο οοπποοίοἆ τι σι ου Ἰάῦοιτ». 

ἡ Ἔλμετο ατο πιαπΥ 5αΏ]θοί5 οὗ Ιπίθτοςί οἸοδο]γ Ηπ]κοά 
γη ὑπὸ τοἰτοβροοῦ οὗ πιγ γνοτῖς; 16 σας {}}15 ταῦ Ῥτοιρ]ιό 

πιο ΙΠίο οοπποσΒοπ νι ΠΕ ΊΓΕΤΤΕ, ἴμο ἀῑδοῖριο οὗ 
τίοβδΏασα, τι βοτὰ 1 Ἰαὰ ππασοὮ ΙΠπίετοοισςο, Ῥοί] Τη 

Ἔοπιο απᾶά Β8516. Τ]π8, ἔοο, ΤΙ πιεῦ ΒοΠοΙᾷ2, πο ἱπᾶϊ- 

οπ{οᾷ {ο τηθ, Ψ πιο Ἱάπάπεςς, Ῥοίοτο 1 ]οξί Ἐπσ]αια, 

101εγο νατίοις ΙΡ. δᾶ ποὺ πρταίεἁ: απά ἴῃ πποτο 
τοοεπύ ππο, Τ σας εμας Ῥτουσ]ῦ Ιπίο αοφπαἰπίαποθ γη ἢ 
ΤΙΛΟΗΜΑΝΝ, ο Εγεδῦ νο οαϊίοα Ἱτγοβρεοίῖνο οὗ ἰταᾶῖ- 
Μοπα] δα μου 1ος, απά ση] ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ, ὕμ ΡῈ] λος 
Οὗ 80 ΠΙΑΠΥ αποϊοπῦ ἰοχίβ. Απά αἲ] οὗ ἴλμορο, οχοορί ὕπο 
Ἰαβί, απᾶ ποὺ ἴλοθο οΠΙΥ, θαὺ ΤΑΌΠΕΑΝΙ απά ΜΟΙΖΑ, ια 

ουδίοᾶΙ οἳ ἴπο Ὑα[βσαἨπ, ΒΑΕΕΤΊΑ οἳ Ὑοπίοο, Ἠλπτεπ 
οὗ Μυπίοι, Οατάῖπα] ΑΟΤΟΝ, απᾶά οἴμοτα γη νγ]λοπι 

οο]]αίίοπ5 Ἠανο Ῥτουραί πιο Ιπίο οοπποοοἩ, Ἠανο, ἴῃ 
ἔλθςο ἔθ Υ6αΤ8, Ρρ8δ5οά απαΥ ἔτοπα {μῖς Ρτοςοπῦ οαστί]]γ 

5ο0Π09, 

ὅ Τη ΟΕ ΘΟ ΤΥ, αἶδο, ΤῊ Ίαῦοις οἳ οοἸ]αίίοπβ, οἷο., 

Ἠα8 θθθὴ {ο πιο {πο οοσαδίοπ οὗ ΙΠ{ΘΓΟΟΊΙΑΟ γη βολο]ατε 

ποὺ ἃ 16 :---οξ ἴλεςο οπθ πιαγ Ὀ6 βροοἰβοᾶ, ἔπ Ῥαΐσίατο] 
οἳ αἲ] νο Ἱανο Ῥουῦ οοουρἰοᾶ γη] Βαστοά Τδεταίατο,---- 
Ὧν. Βουτη." 9 

5. Ῥτιπίοα Τοχί, Ρ). 1δὅ---179, 



ΑΡΡΗΝΡΑ ΑΝῸ ΟΟΠΗΕΙαάΗΝΡΑ. 

Ιν (ιο Τη(τοάποίονγ Ἰοίϊοο {ο Ῥατί ΤΠ. Ὃν. Ττοσο]]ος Ῥτοπιϊςεά {ο οοπιρ]θίο Ἠν πγου]ς Ὁ. εαρ]οϊπίπς 

αάά{οπα] ογἰάσποο, “Τ]μο εο]]αίίοη οἱ ἴλο Οοάες Βιπαϊέίοις ἴῃ {ο (οβροῖς, ο Ἱτοίο, “ απᾶ ος 

186 Οοᾶεκ Ὑπαίσοαπις ἴῃ 56. Μαίέπουν απἀ 50. Ματς {ποπι ἔλο ρα 5164 οἀἴξίοτ, πη], ἐοσοίϊαον (1 

οίλον ππαίοτία]8 ποῦ αὖ Βγεί αναϊ]αθ]ο, {ογπι απ Ἱπιροτίαπέ 5αρρ]οπιοηέ {ο {πο γατίοα» τοπᾶίπᾳς. 1 Ἰορο 

{ο 6 8016 {ο Ῥηϊηέ ἴοκο Αάάοπάα ἵπ βιο ἃ {οτπι απᾶ απγαπσοπιοπέ {πᾶ {ΠΟῪ πιαγ Ὦο οοπΥοπἰαη{Ιγ 

πιβθα απά οοπαρατοά γη ἴ]λο γατίοιβ χοαάίπας φιρ]οίποά {ο {1 {οχί. Τ]ιο εἶιοεί5 οοπίαϊπίης 500} 

αρρ]οπιοηίατγ οο]]αίίοΏβ συ], ἐπογείοτο, θ6 β6Υ. 5αραταίε]γ, απᾶ {Πεγ ση] Ῥο αέασ]ιοά ἔο {π6 γο]αππο, 

θη. Ὀουπά, 1η 810} ἃ ΨΗΥ (αί ο Ῥαφος οἱ θοῇ πᾶν 116 οροπ {οροί]μοτ ; ἴῃ {λῖ πιαπποτ αἲὶ 

Πποοπγοπίοπορ οἱ {ἐπῖπρ Γοπι οπθ ρατύ {ο αποί]ογ οἱ {ο καπιο νο]απηο σν]]] Ῥο ουνίαίοα,”. Α εμοτίαυ 

Μίαίεπιοηί {ο {16 βαππο ο[[οοῦ 15 Ῥτεβχες {ο Ῥατί ΤΥ., σον Ὅν. Ττορε]]ος αάάς: “«Ῥοείάος, ἔλετο ψ1}} 

ο βΒπο] οογγεοίοης οἱ {1ο εαἰῖοη ἃ5 1 πᾶν πηπᾶο {ποπι ΤΩ ΟΥ ΟΏδογγαίίοπς, ος Ἠαγο τϑοθὶ θα 

Ώ,ιτοιρ]ι έ]ιο ἸΙπάηοςς οἱ οἱ]οιβ.’’. ΑΦ ]αΐο α5 Ώοεσπιδοῦ, 1809, Μο οχρτοββοᾶ {ο πιο {μθ βαπ1ο ΙπίθηΜίοπ 

ὮΥ Ιείίεν. 

Ἠανίπςρ Όθοι {αἷκοη Ιπίο οοιηκεὶ Ὦγ τε, Ττορο]ο τοβροοίπς {ο {οτπι απά οοπίθηί8 

Οἱ ἴ]ιο οοπο]αάϊπρ ος φαρρ]οπιοπίαγ Ῥατί οὗ {π6 οαϊῥίοῃ, Τ γοπέατοᾷ {ο Ίχσο ὑμαῦ {Π6 ΙπέοπίίοπΒ 

Όνας βἱρπ]βοά Ὦγ Ὦν, Έπεσο]]ος λοι]ά 5.11 Ὀο οατίοᾷ οαξ ἃ8 [αχ 88 αηϊο]έ Ὀο Γουπά τεπδοπαΡὈ]γ 

ῬΟΒΒΙ018 ; απά Τ πἀπάογίοοϊς ἃ Ἰεπά οὐ ροπογα] βαροτπέοπᾶσπορ οὗ ο Ῥτοραγαίίοι παπά Ῥραρ]οαίΙοΠ. 

Πο στοαῦ Ῥα]]ς οἱ {π6 Ίαβοιτ, ἐἶναῦ 19, ιο οοπιρἰ]αίῖοη απά αγγαπσοπιεπί οἱ {πο ογἰάεπορ οὔ ἄτοεῖς 

πποῖα]. ΜΗ. απ τηοβύ οἱ ἴιο οογγοβροπά({πςρ οογγθοίίοη οἱ {Ίο 5655, 1 Ίγά5 ΏθοςδδατΥ {ο οπέγιιδέ {ο 

οἴ]ον Παπάς; απά ο {αθ]ς Ίνα Ῥθουι Ῥρογογπιθά γι αὐπταυ]ο σθαΙ απᾶ Ιπάπδίτγ Ὦγ (ο 

Ἠον. Α. ὙΥ. Ῥίοασπο, Ἐε]]οιν οὐ Οουρας ΟτίκΗ Οοἱ]οσο, Οαπιῦγίάρο, Οπγοιδίσ]μί ποίϊοθα πη]]ο Ἰΐ5 

ππαπιιβοΏρί Ίναδ 1Π τηΥ Ἠαπάς Ἰαγο Ῥοοι. οοχγοοίοᾶᾷ : βΥβίοπιαξῖο γοτὶβοκίίοη. 1ῇ 15 λαγᾶΙγ ΠοςΘΒΘΑΣΥ {ο 

Ρ4Υ, 45 ιπάοχ {Π|6 οἰγοιπηβίαποος ἱπαρτασίίσαῦ]ο. 

Έ]ιο αὐπηοϑύ Ππηϊ(ς οἱ αἀπιϊφείρ]ο Αἀάοπᾶα Ίγογο οὗ 90Π186 τἱσογοιβ]γ Εχοά ὃν {π6 Ῥτασίῖοο οἱ 

Ὧν. Έτοσε]]ο5 Ἠϊπικο], Τ]ετο εου]ά Ὦο πο ᾳθβίίοη. οἵ Ππέροᾶοίπρ {πὸ τοπάίπσς οἵ {γοβ]ι οαχδίνο ΜΡ, 

οἨ ο αποία{ῖοπ5 οί Ἰαίον Ἐαΐ]ιοις (ιαπ {]ιοδο {ο Ὑοπι Ίο αρροα]οά. Βαῦ ουθὰ τι μα {οσο Ππη]ίς 

εο]οσίίοπ γγαδ ππογα]1γ ΙπάΙβροπβαῦ]ο. ἹΜαηγ ἀοίαῖ]ς οὐ ονἱάσισο τ μοι γγου]ά απάοιὈίοάΙγ Ἰαγο Γουπά 

ἃ Ῥ]ασο ἴῃ Τὴν. Τγορε]]ος5 οπἱρίπα] αρραναίαθ, μα ὉΠΟῪ Ὄουι ΙΚΠΟΥΏ {ο Ἠίπι αὖ Β5έ, οοι]ά πού ο 

Ρηϊπίεά ἴπ ἃ βαρρ]οπιοπί γιοί Ιπογοαδίης 168 »ἰσο ἴο 1η οχίοπέ ἀἱφρτοροσέίοπαίο {ο ἐμοῖσ γα], απᾶ 

Νπέλοιί οἰνίπο {οι απ Ἱππογ](οά απά Γιοίοια Ρτοπηίποησο ὮΥ ἴλο αοσϊἀοπίαΙ ἀοίασμιποπί ποια 

ἠιο βεποναὶ αγγαΥ οἱ ονίάθιορο ]ο οἱοίοο Ίνα αμανοϊἀαὈΙγ βοπιον/]ναί αχὈίίτανγ : Ὀαὺ 10 κορπιθὰ 

Ὀείίοτ ὑπαῦ ἃ βαρρ]οπιοπί β]ιοι]ά ὧο Ῥιογίάοὰ ιπάον ἴ]οβο οοπ(1δίοις απ (ναί 16 φοι]ά πο Ῥο 

Ῥτον]άσςά αὐ 4]], 



ΑΡΡΕΝΡΑ ΑΝΡ Ο0ΟΒΒΙάΕΝΡΑ. κχὶκ 

Α οοπιρ]οίο οο]]α[ίοπ οὗ ἐμ Βίπαί ΜΦ. {ου ἔἶιο ἄοδροῖς, απά απ οπηρ]ογπιοπέ οἱ χοοσπέ {π{ονπηαίίο 

{ου ιο αβοουξαϊπτηθηῦ Οἱ {ιο ἔχαο τοπάἶης οὗ [πο Ὑαΐΐεαι ΜΒ. ἴῃ ἀοιθυ Ὁ} Ῥ]ασε, ομΙεΒΥ {ος (ο 

βγεί ἔπνο ἄοερο]» Ῥιέ {ο ἃ οργέαϊπ οχίοπέ {]τοιρ]οιέ, σου [86 πιοβέ οββοπέῖαὶ Αάάρπάα ἴτοπι τοῖς 

αποῖα] ΜΚ. Τὸ οιο παν Όσοη αάάθά ἐπ γατίαξίοης οἱ τοσῖς τιποία] {Ταρπιοπί5 ππαᾶο Ἰκπονη 

βίποθ {μο ρτίπᾶπο οὐ {ο {ογπιος΄ Ῥατί5, ἰοσοίῇον γη {ποδ]ι τοπᾶἴπος οἱ Ῥ, ΘΟ, απᾶ Τ' οὗ {π6 6οβρο]ς 

οὈέαϊποᾶ Ὁγ Τϊβομεπάοτ/” το-οκαιηϊπαίον: ἃ Πδέ 18 σἶνοι {ατίμον οἩ.. “ Ῥαοδιιί]ο) οζΙΙοπβ Ἠαγο 

Ώθον τιϑθα ποτο {μ6Υ οχἰδί: ἴπ Οὔ ΟΡ 61565 {Ἠογο Ίγα5 πο Το5οΙγοο Ὀπῦ {ο ἐγαπφοτίθο {Π 0 τοπάίησς {οσα 

{πὸ αρραταίας {ο ΤΓϊσομοπάος[5 οὐίίο οείανα, ἰποισὶ Τϊβο]οπάοτ/5 ον Ἰδί οὐ Ῥαβδασες ΒΏΘΥ 

16 {ο Ῥο ἵπ 8οπιο Ἰπβίαποο ἱποοπιρ]οίο. Πο οπ]γ (ταοῖς αποῖα] [παρπποπί οπηίίοᾷ ατο {116 

πθῦ Ίθανος οὗ Τὶ, οοπἰαϊπίηπσ ραν οὗ 86, Μαἰι]ιον’ς απ Β6. Ζομπ) οδροῖς: αἰίλοαρ] {ου οοπέαϊῃ 

ΒΟΠιθ σοοᾷ απᾶ Ἱπέετοκίπς τοαδίπα, {]ιοῖτ ργοζοπιίπαπέ οἸατασίος 5οοιηοᾷ Ἰατα]γ {ο εἰαίπι ἃ Ῥ]αςο {ο 

Ώιοπι, οοπρἰἀοτῖπς ἐ]αῖν οχίοπέ. ΤῊΘ βαπιο οοπςίάογαξίοη 511] πποτο ἀοοίκίνε]γ οχο]ιιάεὰ Π (Οεπί. ΤΣ) 

απά Καὶ (Α.Ρ. 949) οὗ (πὸ 6οβροῖ5; απᾶ αἶξο Ῥ (Οοᾷος Ῥοτρ]γτίαπα», Οοπέ. ΓΧ) ἴῃ {86 Αοίς, λετε 108 

ἰοχύ 15 α]πιοσέ οχο]αδίνεΙγ οὗ ἃ νου} Ἰαΐο ἔγρθ. ῬΒιέ αἱ ὮῬ οοπίαϊπα ἃ τη ἢ Ίάγρος {οιρ τατγίης 

Ῥτοροσίίοη οὗ αποϊοπέ τοπᾶΐπος οἶκοιγ]οιο (οχοορί ἵπ 1 Ῥοΐογ), απά Ὦτ. Τγεσε]]οΒ Ίχας α5εά 10 τορι]ατ]γ 

ἵπ {ο Ῥαυ]πο Ἐρίδί]ος απά ΑΡοοα]γρςο (ο πῖον Μν. Ῥίγοαπο ας αἀάοὰ 8οππο οογΓΘΟΙΟΠΒ), 16 

βοοιποά Ὀοδέ {ο ἱπο]αᾶο 16 {ον (Ίο Οαέ]ο]ίο Ἡρίκί]ος, ἵπ π]ίομ. {πάεοά Ὧν. Τχορφε]]ες Ἰιναά αἰτεαάγ 

Ῥτϊηίες ἃ {ουν τοαάίπσς φαρρ]ίεά {ο Είπα ρηϊναίεΙψ Ὁγ Τ{δολεπάοτί, 

ΤΠ {]ιο οᾳ5θ οὗ ογθῖοη» φο]εσίῖοη Ίνα Ῥοοι]ίατ]γ ἀἱβμο]έ. Τ]ο «κ ογαδα]ο” Βγτίαο ΤοοίοπατΥ, 

Ἠὶσμ]γ γα]ασά Ὦγν Ὅν. Ττοσο]]ο, Ίνα που οΏΙγ ὮΥ ἀοίασ]εά τοπάίηρο ἨἨεῃ Ἠΐ5 (οβρε]β ποτο 

Ῥηϊπίοά, Α οοπιρ]οίο ἀϊδίου. Ἠανίπς Ῥουι Ραυ]ε]ιοά αὐ Ύοτοπα ἴῃ 1861 -4 {τοπ {ΠΗ Υ αὐΐοαῃ Μ5,, 

Όιο οπ]ν ΜΒ. έἶοπ Ῥε]ογος {ο οχἰκέ, 1 Ἠανο Ιπεοτίοά πιαπΥ οὗ ἐἶο πιογο Ἱππροσίαπί παν τοπάΐπρς, 

(οροίλον ὙΠ α {6η ππογο Γποπι ἐμ 6. οσσπί]γ ἀἰποογοιοᾶ {πασιποηίς ἴῃ Τμοπάσν απά Βὲ, Ῥοΐοτερατα 

Ῥαῦ]ϊεμοᾶ Ὁγ Τιαπᾶ. Τέ εοοπιοά αἶδο γνοσί] πλ]]ο (ο σἶνο ἃ {ουν αἀάϊτοπα] Μοπιρ]ήίο απᾶ Τλοῦαῖο 

τεπάίπρς οὐ Ιπίρτεδέ, οἹΙεβΥ ποίθᾷ ὮΥ Τιασατᾶο οὐ Ὦν. 1Ησ]έ{οοί, 5 ἴἼιοκο ΥΘΙΣΙΟΠΦ ΒΥ 35 γεῦ 

"θοι ααἱέθ Ἱπαάσοφπαίο]γ οἀϊίσᾶ, Όπ ἴἶιο οί]ον Ἰαπᾶ, 86αΓοΘΙΥ απγ Δάάεπάα Ἰανο Ὦοςν {ακοη ἔγοπι 

Τιαῦπ Μ 5,5. τεοοπί]γ οοππο {ο Πσ]έ ος οχαπιήποᾶ, ποὐνη]λκίαπάϊπς ἐμοῖσ απάουδίοά γα]πο; ιο Οἰά 

ἃπα γυ]σαίο Τιαίίπ ονϊάσπεο Ῥοΐπς αἰτοαάγ πγε]] τορτοςοπἰαᾶ ἴῃ Ὦ}. Ττορε]]ος”5 αΡραταία», 

Τα Ἠπηέίπς Ἰΐ Ῥαίπίφίο οἰαίῖοπς {ο {Ππ6 οατ]ἶου τυϊδουβ, Ώγ. Τγορο]]ος Ιπέοπάσὰ {ο Ργοᾶιοο ἐμοῖσ 

"ογἰάσποο οοτηρ]οἰε]γ. Τη 5οπιθ 04565 ΠΟΥΘΥΟΙ Ίο αὖ Βτδί ογογ]οο]κοά Ὑτίίπρς, οὐ Ροπίίοπς οἵ γπῖπρε 

τηαάο ασοθβαἰὈ]ο οπΊγ ἵπ Ἰαΐέο πιο. ὙΠῸ ο]ίοί οἵ ἴ]ιοδο απο Υατίοις Τοπιπίη5 οὐ Οτίρεπ, ἈΠ ΠΟΥ ἢ 

{ο {π6 Ῥοπεδϊοίπο οἀίον, Ῥαέ Ῥεϊπέοά ἴπ ἴἶο θαρρ]οπιοπί α(αο]ιεά {ο {πὸ Γουτίθοπί] γο]απιο οὗ 

(α]]απάϊς δι διοίδοοα Ῥαένιμι απᾶ ἵι {π6 Οαίεπαςρ οαϊίθᾷ ὃν Όταπιον, γην ἃ {ο βοαῤίοσθα 

ϱἱκοπ]θιο; απά (ο Ὡγγίαο γονδίοπ οὐ {ο ΤΛοορλαπία οἳ Ἠασοῦΐας, Ῥαὐ]ϊειοὰ απά (παπο]αίεά 

Ὦγ 1.66. Αὐοιέ 1958, 5οοπ αἴϊον ὑμ6 ἴδιο οὗ ένο ΕἾγβε Ῥαγί, ΤΙ Όεραπ {ο βοπᾶ 5, Τγερε]]οῦ πιΥ 

ΟΠΠ ποίθ οὗ ογἰάρποο ἀθτῖγοά ΓΤο1 8ΟΠ1Ο Οἱ {]ιθ8ο 591063, απά {Ίου Ίπογο οιπρ]ογοά Ὦγ Ἀἷπὶ ἵπ 

Ἐμ6 τοβέ οἱ ιο οἀϊείοι. Τη Ῥατέ 11, ρ. ἵν, Ίιο Ἱπεπιαίοὰ Ἰΐς Πποπίίοι οὗ αδίπα α5 Οονηᾳεπάα (νο 

οογγοςροπάΐπα ποίθθ ΟΏ {ιο Εἰπδί Ῥατί. 1 Ἰαγο αοοοτάἶπςΙγ Οιοισ]ιέ 16 Ὀθβί {π {ο οᾳ5ο οἳ ἃ ΡΕΙΠΙΑΤΥ 

πυίλοσίέγ Ἠἷκο Οσίσοπ {ο ἱπβοτέ 6ΥΟΙΥ αάῑίίοπα] αποίαίοη ποίοὰ ἴπ ΤΏΥ Οὐ. ΠΙΑΣΡΙΗ5, εχοορί ἃ ἴθι 

οὗ αυϊίθ ἀτηθίρτιουιβ χο[οχοπσο. ὙΠῸ τοβᾶίηας οἳ ιο ϑ'τίαο Ειδουίας γγοχο οο]]οσίοὰ 1085 οχλαπίϊνο]ν, 



ΧΧΧ ΑΡΡΕΝΡΑ. ΑΝῸ ΟΟΒΒΙΑΕΝΡΑ. 

απᾶ παπάς {1ο οἰγοιπιβίαποθΒ ἃ βε]θοίοη Ώοπ1 ἔ]ιοβθο οο]]οοίοά αρροατοᾶ {ο βα{ῇσο. Α {επ δἀ τ οπαὶ 

ΟΥ̓ ΊΠΟΥΟ οοττοοῦ τομάίπρς Ἠαγο Όοεη βῖνεπ {ποπι δυδβίϊπ Ματίγτ, [86 ΟἸεπιοπίίπο Ἡοπι]1θ8 (εβρεοῖα]]γ 

αοοοτάϊπρᾳ {ο ὑπ Οοάες Οὐοροπίαπας ἀἴδοοτοτεά Ὦγ τοςεε]), απἆ οἴ]ον οατ]γ δαὐμου (165. οοοᾶ- 

βίοπα]1γ οἰ ὮΥ Ὧν. Τπερε]]ο. ὙΠ ἰοχύ οὗ ΟΥρτίαη Ίας Ῥεοπ πιαίογία]Ιγ οἸαπσοά ἸαίαΙγ Ὦγ {πὸ 

οο]]αίίοπς οἵ Πατία]: ἃ {αν βε]εοίοά οοτγεοίίοη8 Ἠούπογετ, ποῦ αἱγγαγς οοἰποίάρπε πλ Ἡατίο)ς οὗ 

{οχί, ποτα 811 ἐλαί 16 πας Ῥταοίϊοαβίο ο Ιπίτοάισο, [Ὁ βῃου]ᾷ ὃο απἀετίοοά ὑπαΐ ἃ ἰταηβίοτ οὗ ἃ 

Ραΐτὶςίίο δα ΠΟΥ Γγοπη οπθ τοβάϊηρ {ο αποί]αχ, ΘΥΕΠ γ/λθη πο ΜΒΑ. ατο πιοπ{]οποά, 18 αβια]]γ ἀπο 

{ο Γ68]1 πα Ῥείίου Ιπ[οτππαίΙοἨ, ποῦ {ο 6ΙΤΟΣ ἵπ {1ο οτϊσίπα] βἰαίεππεπέ, 

Ῥατὸ Ὑ οοπίαϊποα αὖ {πο πᾶ ἃ βμοτύ ]18ϑὺ οἱ Ἐτταία 1π ἔλο {οχί απά ποίθβ οἵ οατ]οτ Ῥατί. 

Οϊοτβ γγετο αΏδεαιιοπί]γ οοπηπιππ]οαίεά {ο τε, Ττεσε]]ος Ὦγ τατίοαΒ οογγεβροπάἀθηίβ, απᾶ εδρεοία]]γ 

Ὦ}γ Ῥτοίεβεου Έρστα ΑΡρού οὗ Οαπιυτιάρο, 7.5, ΤΉ 6886. νατίοιβ θτταία, {οσείμον πλ βιοἩ 88 1 δᾶ 

πιγβο]{ ποίςᾶ, απά ἃ {9η ἴῃ {πο ΑΡΟΟΔΙΥΡΕΟ {ον {ο Κποπ]εάσο οἱ π]Ἡ]οὰ 1 απι Ιπάεριεᾶ {ο Ὧν. 

ΒΦΟΥΙΥΟΠΟΥ, Ἠαπο Ῥθοπ ἀῑδίτιραίεά απποης {πο Αἀάάεπάα, απϊπιροτίαπέ ππκρ]αοεπιθΏί5 ΟΥ; ΟΠΙΙΒΦΙΟΠ5 

οἵ αοοθη{5, Ὀγοαίμῖησς, απᾶ {ιο Ἰ]κο Ῥείπς πορ]οοίοά. Ἀοβιάο 6ΓΤΟΙΒ οὗ ἐἶιθ ΡΤ655, 1 Ἠανο γοπίατεά 

{ο οογγθοί ΟΥ πιο 1 ν 8οΠ16 ΘΥΤΌΠΘΟΙΙΒ βία οπηθηΐβ οἱ ονΙάεπος, αΏοαί σοι {οτε οοι]ά Ὦο πο ἀἰΠετεποε 

οὗ ορ]πίοἩ: ναί Ὧν. Ττεσε]]ος ποι]άἀ Ἰαγο π]δ]εά βπο] οογγθΟίΙΟΠ8 {ο Ῥο πιαἆο 18 6168, {νοπα κετοτα] 

Ῥαβδασος 1 Ιαίδοτβ τεοοῖνοᾶ {τοπι Ἠϊπι ἀἁατίπρ {Π6 Ῥτοστοβθ οἱ Ἠ]5 σου. Ίπ οπο οὗ έλεπι ο πτίίος : 

“1 απι πιοδί σ]αά οἱ έἶοπι ”” (8οπιο οοτγαοθίοπς Βοπύ {ο Ἠϊπι), “οσοι 1 ὑποὺ ἆο οοπν]οῦ ππθ οἱ ΟΥεῖ- 

βίῃ: Ῥαέ 1 Ῥε]ενο (μδὺ γοι γη] απἀεγδίαπά {1ο Ιαπά οἱ Ίαθοισ ὑπαὐ 16 ας Ὄθει {ο Ῥαύ δαίπου 168 

{οσείμοτ, επἀοαγοιτίηρ {0 τεγίςο α]], {ο οο]]εοῦ πιπο]ι ὑπμαῦ Ἰαά πενον Όεει οο]]εοίεᾶ, απιά {ο Ῥεΐηρ 8}} 

ἰπίο ἃ Πού απᾶά ]αοῖά αγγαηπσεπιοπΜ.”. ΟπΠΙΥ {ποθ Ὑ]ο Πᾶνα Ἠαά 8οππο εχροτίεποθ οἱ βἰπιῖ]ατ {αδί]κς 

6µἩ. ῬΙοροτ]γ αρρτοσϊαίο ὑπ μαι] αοοιταογ οἱ Ὧν. Ττορε]]ος βἰαίεπιεπίς οἵ ϑυϊάθποθ, πούπ(Ἡ- 

βίαπάϊπσ ΗΒ {αἴ]ατο οἳ Ἠεα]ί] απά ογεδὶρ]λί {ογ ΤΙΑΠΥ ΥΕΔΙ; απά 9 {γαπ]κηςςς 1π αεἰκπογπ]οάσίπς 

ΘΙΤΟΥ5 Ίγα5 δα 8] {ο 818 οατο 1π αγοϊά]πσ {Π 611. 

Έ]ε αἀάἰίίοπς απἀ οογγεςίϊοη8 βροζεπ οἵ έλας {αχ Ἠαγο οοποργπεά οπ]γ πιαίοτ οὗ {αοῦ: {πεγ ατο 

επ]ατσοπιοπίς5 απά τοοββοαίίοπς οὗ {ο ογίάεπορ {ον ὑπ οοπκίτιοξίονι οὗ ἃ ἴοχί. ΤΠ {οχέ 1έδε]ί 

{οτπιοά Ὦγ Ὧν. Ττοσο]]α πητδέ, οη. {πο οίπον παπᾶ, τοπιαῖη απίοισλες, αἰίποισ] Ἐο που]ά οργίαϊπ]γ 

Ἠανο πιπάο αἱίογαίοης ἴῃ 16 Παα 1118 γεατε οὗ βἰτοπσί] Ῥ6υπ Ῥγο]οπσαά. Τ]οτο 15 πο ΤΕΒΒΟΠ, 88 {4Γ 88 

1 δ απαΤο, {ο ΒΌΡΡοΟΒΘ {λαῦ οἴίμοτ 1] σαποτα] Ῥιϊποῖρ]οϐ ΟΥ Ἠ8 γίονβ τοδρεοπςσ ρατου]ατ 

Δα ΒΟΥ 0168. ππάριγεπύ αΠΥ αρρτεοϊαῬ]ο οἨαπσο. Βαῦ [86 ραὐ]ιοαίίοη οὗ πού’ τοπάίηρα οἵ 18 ο]άεβί 

απά Ὀοεύ Δ5. (Β), απἆ ἴ]ο αοοθβθῖοη οἵ ἃ ποὺ 5. οᾳ πα] ἴῃ απθϊᾳπΙϐγ απά 5οοοπἆ οπΙγ ἴῃ ταἶπο (8), 

οου]ά ποῦ {1 {ο ἀῑθίαχῦ {ο Ῥαίαποο οὗ ϑυϊάθποθ ἴπ τη ΠΥ Ῥ]αοος; απά αοοοχάϊπρ]γ Το Ιπίεπάεά 

δὖῦ ιο οἶοβο οὗ {π6 πνοχ]ς {ο ἱπάϊοαύθ {]ο α]ὐοταίίοις πἨῖοὮ Ίο πγου]ά πού; πηδη {ο Ιπίτοάποο Ιπίο Ἠΐ9 

Ῥτϊηίθα {οπί οἱ ἃ ΤογίούΥ οἵ {ο ααρπιοπίοἆ ϑυϊάθποθ. Τὺ 18 πιαπἰ{οδί]γ ἱπιροβῖθ]ο {ο ΑΠΥ οπθ θἶδο 

{ο ΒΌΡΡΙΥ ὮΥ οοπ]οοίατο ἃ 118ὺ οἱ {ο τοπάίπσα πῖον Ὧν. Ττορο]]ος πρ]έ Ῥο Ῥγεβαπιθά {ο Ἀιγο 

ΒΗΘ {ο οογτοοῦ: Βα 1 βοοπιθά σου πλή]ο {ο ἀἰκεβπραϊςι Ὁν οργαίη πηπτ]κ (οβο τοπάίπρι, 

βαρροτίοᾶ Ὦ} {οβ ογἰάσπςθ, π]ίοἩ θυ 11]κο]γ {ο Ίαγο βοοπιθά {ο Ἠϊπι αὖ Ἰοαδί ποτέ] οἱ βοπίο 

οοπβἰάθγαί]οη οἩ πα] τογ]δίοῃ. 
Το Ίαχρο οαβον οἱ τοπάίπρθ απο Ἰ6[ι ταππιαχ]κοά; {οβο ο] Ίο Ἰπά αἰτοπάγ αἀορίοά 

αὈφο]αίο]γ, απᾶ {1οβθ ΠΟ 1έ βθοπιοᾷ αἱέοροί]ον ιιπ]/κο]γ ἐἶιαί Ίιο νου Ἠαγο ἵη αἩγ ΥΔΥ τθοοβπίθοᾶ. 



ΔΡΡΕΝΡΑ ΑΝΡ ΟΟΒΒΙΑΕΝΡΑ, χχχὶ 

Ῥούποση {8686 ὕπο οχίγοπιος 116 ὑνγγο οί]ου οἴ α5808 οἵ τοπάΐπα», ὑμοβο γΥΠΙεἩ Παγο Ῥουη αἸχοαᾶγ Σο0ος- 

πἰβοῦ θγ Ὧν. Έγορε]]ο5 αἰοπρ τ ἢ οί]ον αἱέογπαίίνος α5 οἰ ἔπιθι" Ῥτοδαβ]ο ος Ῥορείρ]ο ἵπ ἀοαρίέβα] οαρᾳ8, 

δα {οςο γ/]οἩ, {ποιρ] Ἰη(]ιογίο ἀἰδοατᾶσα, παϊσΒί πουν Πᾶν πρῥοαγοά {ο πάγο αὖ Ἰθαδέ 5οπιο {{{10 

{ο αἀπηϊςείοη. ΤῊ πιαγ]κίπο οὐ τοπάίπσς οὐ {Π6 {οΥΠΙοΥ οἼαφς 18 πιογο]γ ἃ βίαίοπιοπέ οὐ {ασί5, απᾶ {ευ 

ἔτοια 811 αποοτίαϊπέγ. Ἐτίπιανγ α[ίογπαίῖνο τοκᾶίησα, (ας 15, ἔ]οβο Π]ίοὮ βίαπα ἴῃ ΠΡ. Τνορο]]οβ’ς 

ἰοχῦ ῬχοροΥ, 41ο πηηχ]κοί Τ : 56οοπάατ} α]έογπαίγο γοαάίπρ, (]λαῦ 15, {οφο αγ]ίο]ι βίαπα ἵπ Ἠή5 ππαχρίη, 

ου ὙΠΟ. οοπδῖσί 1Π {Π6 ομιςδίοη οἵ γγογάς βίαπάἶπρ γηλίη Ὀγασ]κοίς {π 5 έοχέ Ῥτοροτ, αγ πηαχ]κοί 11. 

ΤΜο πιατ]πρ ΟΓ {]ιο βοοοπἆ οἶαδς οὗ τεαά(πσς ΟΠ ἴ]ιο οί]νου Ἰαπᾶ, ὑπαύ 15 οὗ ἐποβο τ μοι Ἠατο 1 (]ογίο 

Ἰαᾶ πο Ῥ]αεο ἵπ οἶίμοι Ὦτ. Τγορο]]ος”5 {οχί ον Ἠΐ ππαταῖπ, θαύ τ ΒΊΟΝ. πο γηὶσ]έ Ίαγο οοηκἰκέοπ{]γ 

{α]κοπ πρ 1πίο οἰίπον {οχί ΟἹ ππαχβίπ ον χονῖογήπα {ο απσπιοπίοά ογἰάσποο, 5 απατοἰάαὈ]γ οοη- 

Ἰδοίατα]: (ον απο παχ]κοά 1. Ἔ]μο οἸιοῖοο Ίας οὗ οοπγ5ο Ῥθθὴ τοσι]αίοᾷ Ὦ} 086 απαΙοΘΥ οἵ Ὦν., 

Ττορε]]οε” ο/η Ῥτασίϊοο ἵπ οί]ιον Ῥατί5 οὐ {π6 Νοιν Τοβίαπιοπέ; απᾶ 10 Ία5 5οοπιοᾷ Ῥοίίου {ο πιατῖς {οο 

ΤΙΩΠΥ τοαίηρς ἴλαπ {οο ἴθγ. ο πγου]ά ῬτοβαβΙγ οποισ] Ίαγο ογοπίια]]γ τε]οοίοά ἃ οοηκἰάρταῦ]ο 

Ῥτορογίίου οὗ ο τεαίηρς ἔλαδ πιαν]κοᾶ: Ῥαέ ποπο, Τ ἐγαδί, αγο αατ]κοὰ τυ Ίο ποι] ποῦ Πᾶν 

Ειοιρ]έ πγοτί]γ αὖ Ἰοαςέ οὗ βουΐοιιβ οοπἰἀθταίίοι. ΒῪ Γι {π6 ἀτοπίου πιπῦον οἱ {πὸ πιατ]κ» Ἰαγο 

Ῥοοπ. Ῥτοβχοά Ὦγ ΜΥ. Βίγοππο αὖ Ἠῖ5 οπη ἀἰδογοίίοη, θαὉ ἴῃ αοοογάαπος γη 5ασσοςέίονς οβεγος {ου 

Ἠϊ5 οπἱάσπος, απἆ Τ απι τοδροηβίθ]ο {ου {ιο ἀθοῖδίοπι ἵπ τπαπγ ἀοιοί{α] οαδος πγ]ῖο]ι Ίο γ]κ]ος {ο το[οτ 

{ο πο, απά 1π 8οπηο ΟίΠΟΥ5, 45 4180 ΤοΥ {Π0 πιαγ]κ Ῥγοῦχος {ο τοπᾶῖπσς ποῦ βαρροτίοά Ὦγ {πος]ι ονΙάσποα 

Ποπ πποῖα] ΜΑΣ, 

Ταϊκου αἱοφεί]μοι, {ιο πηηχ]κς απο Ἰπίοπᾶσά {ο 8ΊιουΥ ἴ]ιο Ῥοϊπίς ἵπ πο] 16 οαπποί θ6 βα{ο]γ 

αβηγπιοᾶ {μαί ντ. Ττορο]]ος πγου]ά Ἠανο ΑπαΙΙγ τοίαϊποᾶ Ἰϊς {οχέ, οὐ {οχί απά πιαγσῖπ οοπιἰπος, 

οπΙτο]γ ππολαπσοᾶ. Ῥαέ {ποπ (ο παίατο οἱ {πὸ οᾳ5ο ἴ]ιογ οαπποί Ιπάϊσαίο, {ος 1έ 15 ποῖ ροββῖῦ]ο {ο 

ἀῑνίπο, δὲ απιοαπό οὗ ομαπσο, 1ξ απγ, μ6 ποπ]ά Ἰανο Ῥρτο[ογτοά {ο Ιπίχοάποο. Ἰογο ΊἸο ρεῖπίς 

αἸίογπαίῖγο τουάίπας, {πὸ ο[ίοοί οὐ {ιο ποπ ονιάσποο (ππατ]κοά { ον {{) τηἰσ]ιέ παν Ῥθοι οἴέ]ου (1) 

ΠΟΠο, ΟΥ (9) [Π6 βαρρτοδδίοπ οἵ ἔλο 5οοοπᾶάατγ τοπᾶίπς, οὐ (3) (ιο Ιπίαγομαησο οὗ {Π6 ῬτίπιαΥγ απᾶ 

βοεοπάατγ τοπβἴπσς, οὐ (4) ο 5αρρτοβδίοπ οἵ ἴλο Ῥείπιανγ τοπάίης. Απά ἵη Ἰκο ππαππθν γγ]ογο Ίο 

Ἠας πο α]ίογπαίῖνο τοαΊησς, ἰμο ο[οοί οὐ {Π6 πον ογἰάσπος (πατ]κεά 1) τη]σΠέ παν Ῥουπ οἰ ἐμποῦν (1) 

“ηοπο, ΟΥ (9) {π6 Ιπίτοάποίίοπ οἵ ἔλο πουν γοπᾶίης α5 56ΕΟΠάαΣΥ, ου (3) 15 Ιπίγοάιοίῖοπ α5 Ργϊπατγ, ιο 

᾿Ῥχοσοπί χοπάῖπσ Ῥοοοπιίπς 5οοοπάατγ, ος (4) 15 ἱπίτοάποίίοἨ 5 ῬΙΙπΙατΥ, ΠῚ 5αρρτοδδίοη οἳ έ]ια 

Ῥτοδοπί τοαά1ηρ. 

Τὸ 15 λατά]γ ποσσβδατγ {ο αἆά Εἶναί Ίνογο α5 οἱδαγ]ογο, {ου ἱπβίαποο ἴῃ {πο 5ο]οοίϊοπ οἵ οχίταοίς {ου 

{πο Ῥτοίοροπιοπα, 1 Ίανο Όσοι οατοβα] ποὺ {ο ἈΠΟῪ ΠΥ ΟΥ̓ Γ108] γίου’5 ο ΤῊΥ ΟΥ {ο εχογεῖςο {πῃΙσποο 

0767 {ο Πα Πα] Πρ οἵ {ιο πιαίοτία]ς Ῥοίογο πιο, Τὸ υγὰϑ ἃ οἶοαν ἁπίγ {ο αἶπα αὖ πηα]ίπς (5 ΘΟ ΠΟΙ μα Πρ’ 

Ῥατέ α5 οκε]ιβίνο]γ τορτοβθηξαίϊνο οὐ Ὦν. Τνορο]]ος5 ΟὟΠ ῬΌΓΡΟΒΟΒ. ἃ) νἱθνβ ἃ8. 1[8. ῬγοάθΟθΒΒΟΣΑ, 

ΠΟΙ ΠΟΡ 1 αρτοθά τ ἢ μοι ἵπ 811 τοβρθοίβ οὐ πού. Οἱ {ιο οἶμον Ἠαπά {86 ῥαβὶς γγοι]ά παν Όθον 

ΘΠ ΒΆΥΤΆΒΒΙΠΡ', απᾶ ροχ]αρς αηῬοσοπηίπσι, μα πρὸ αἰ Ποτοα Γαπάαπιοπέα]]γ αὐοαέ {ο ΘΟΠΙρΡα Τα γ6 πποτῖ(5 

οὗ [π6 γατῖους απ{]ιογ]έ1ο5 {ου {ο {οτί οὗ ἐπ Ν ον Ῥοείαπιοπί. 

ΤΟ τας Ὅν. ΤΥΘΡΌ]165᾽5 Ἰοὲ, αὖ γαγίοας δίασος ἴῃ {]ιο Ῥποδοσπέίοη οἵ 1.158. απάοτίακίηᾳ, {ο 5αῇος 

πηϊςγορτοβοπ{α{ῖοη. {ποπα ἀἰ[ογοπί αιιαγέους ὙΠῸ τοδροοῦ {ο Ἠ5 αἴπα», Μῖ5 Ῥεϊποίρ]ος οἱ οποῖσπα, ἀμ 



ΣΈΣΙΗΙ ΑΡΡΕΝΡΑ ΑΝΡ ΟΟΒΒΙΘΟΈΝΘΑ. 

Ἠὴ5 Ῥογβοπα] Ίβο προη ΛΓΡΡ. ἸΝοϊέον ]αβέίσο ΊΟΠΟΥΟΥ {ο Ἠ]8 ΠΙΟΠΙΟΥΥ ΠῸΡ ιο οἶαίτης οἵ βοιυπᾶ 

οπϊαοίσπι τοςιγοᾶ. {πῸ Ῥοτρο[ια{ίοη οἱ ϱοΠ{ΤΟΥΟΥΑΥ {π {Π|5 Ῥ]ασο: 50 ἐπαῦ Τ Ἠατο (λοαρ]Ώέ 10 τίσ]έ ἴῃ 

τοργϊπηο {ο κο]θοβοπς {Τοπι Ἠΐ5 οἴ]ου τ Πρ {ο οπηῖέ 811 εἰπίαί]γ Ρο]οπιῖσα] πηαέίου, απᾶ ΟἹ. ΤΩΥ͂ 

οὐ Ῥατέ {ο το[ταίη {ΠΌΤ αΠΥ αέοπαρέ αὖ υἰπαἰσοαίίοη. Ἠ15 5ογγῖοο {ο {1ο οχαοί Ἰογ]οᾶφο οἱ {]ιο 

Κον Τοβίαπιοπέ απο αἰτοπάγ Ῥοίίου απά πιογο πΙάεΙγ απἀοτείοοά {ἶατ {αγ Ίνονο α ἔθ γοα15 αρο, 

απά οαηποί {α1] ας ἴπιο σοε5 οἩ {ο ορία(π 811 ἄπ τοεοβπ{6οἩ.. Τ]ο πποτα] ᾳπαΠ(ῖος οἱ ΗΒ πγοτ]ς 45 απ 

οᾷ 1ου, επρ]οπορβς οἵ δυο, ππῃαραίτπο οατο, απᾶ {1ο Ρογβδίεποο οἵ {818 8] [011 γΥἩΙοἩ ποτοχ το]αχεᾶ 

απᾶον. ἀἰξοοιιταροππσπέ, Ὀοά]γ πγου]κπεξς, οΥ 4ΠΥ οίμον Ῥαχάσπ, τΏαΥ θ6 Το[ί ση οα πα] εοπβάεπος {ο 

αγπηρα(λοείῖο ἀῑξοσγηπιοη{. 
Ἐ ο. δ.Ἡ. 

“Ἐπ ψ80 τΙσ]μ{1γ βέπᾶτος {]ιο ρεϊποῖρ]ος απἆ {αοίβ οὐ {πὸ Ῥοσίπα] ΟνΙαοῖδπα οἵ {πὸ ου Τορίαπιοπί 

πν] πᾷ Ὠναῦ ο Ππᾶθ αοη ατα Ππ[ογππαίῖοπ ποῦ ΟΠ 016 5αρ]θοῦ πιογε]γ, Ὀαὺ 8150 οἨ α]πιοδί α]] οἵ {λοδο 

Ώναί το]αίο {ο ἴ]ιο {παπβηϊβείοη οἵ Βοπρίατο {οπ1 {πο ἆαγβ οὗ {πο ΑΡροδί]ος; Ίο ψ1}} Ἠαγο οίαϊπες, 

Ὠναί Κιπα οὐ Ππδίπασοίῖοπ ΒΟ. γη] Ἱπιρατύ Ῥοίμ ἃ Ὀτοαά(λ απᾶ ἃ ἀοβηϊίεηοςς {ο 811 18 Βιρ]ϊσα] 

Βπά1θδ; ο ΜΠ] Ῥο ]εά Ἱπίο ἃ Κῑπά οἱ ππουπβοῖοις οοπηθοίίοη πλ {ο τίς οὗ Βοπρίατο απά 

Ειαῖ πγοτ]κς.” 

ἕ Ῥιρ]ου] ααᾶγ 15 ἃ βο]ά ἴῃ πΥἩΙοἩ ἐπΠ6 Ίαῦοιν Ῥοβδίοπγοᾶ 15. απΏΡΙΥ τεπατᾶεά: ἃ Πα αἱ ἀῑδοιβδίοης 

ΔΘ. οοπ πια]Ιγ ατῖδίηρ ΒΟ απ ΟΠΙΥ Ῥο πιεί εαΙδ[ιοίοτΙ]γ ὮΥ ἃ οοπιρείεηό αοπαϊπίαπορ ἢ 

Ἠοκίαα] ΟΙ οἴδπη, 16 Ὦο]ογοβ {]οβο Ὑ]ιο τοα]1γ Ιονο απᾶ γαἶπο Ἠο]γ Βοπρίατο α5 {ο τοσονᾶ οὗ 

6ο, {ναί {πον 6 πού ππογο Ῥοχ[αποίοτγ βίπᾶθηίς ἵπ {λα ἀορατίπιοπί, ΤΠΙ5 οοιπίτγ Ίνα οπος {ο 

Πο]ά ἴῃ ὙΠΟ. 50}. βίπᾶῖος Ῥτο-οπήποπίΙγ Ποππίθ]εά :---ἔλαο παπιος οἱ εαν, Ἠαἰίοπ, ΜΠ], απά 

Ῥοπί]ογ ΠΟΙ απ΄ Ἰοποιτοά Ῥ]ασο ἵπ {1ο Ἠϊκίουγ οὐ ὑπ Ῥ]ο]σα] Ἰαῦοινς οἱ ὑπαῦ οοπίατγ ἴῃ πΥ]]ο]ι 

Τοχέαα]. Οπκοίκα {οππᾶ Ίογο 15 οιοτίκ]ηοᾶ Ἰοπιο. ΤΆ Ίο τα]αο {μο Ίαροιχ οὐ έ]οςο πο Ίαγο 

Ῥτοσθάςᾶ 15, απά Ἠοποιχ {61} ΠΙΟΠΙΟΙΥ, 16 β]οι]ά Ὦο απ Ιπορπίίτο {ο τπι8 {ο αἰίοπά οιγβε]νεθ {ο 

{815 βαπιο ἀἁαερατίπποπέ οὐ Ῥαρ]ισα] ἱκπογγ]εάρο. χαίρετ᾽ ἀκουοντες, ὅταν τις ἐπαινῇ τοὺς προγόνους 
ο - Δ Ν / 5 / / Ν λ ΄ / 7 , ο) 3 Αα ἡ 

ὑμῶν καὶ τὰ πεπραγμένα ἐκείνοις διεξίῃ καὶ τὰ τρόπαια λέγῃ" νομίζετε τοίνυν ταῦτ᾽ ἀναθεῖναι τοὺς 
/ δ “-“ » ο 0, , ᾽ Ε} Ν θ “ / 3 σο ΔΝ [μ᾽ κ Φ 3 / 

προγόνους ὑμῶν οὐχ ἵνα θαυμάζητ᾽ αὐτὰ θεωροῦντες μόνον, ἀλλ ἵνα καὶ μιμῆσθε τὰς τῶν ἀναθέντων 

ἀρετάς. (Ώοπιοδίμ. ὑπὲρ τῆς “Ῥοδίων ἐλευθερίας, διιὺ Γη.) 3 

9 Ἠουμοε, ΡΡ. 401, 7. 



Ν νὰ 
ὦν 



ΑΡΡΕΝΡΑ ΑΝΡ ΟΟΒΕΒΙαάΕΒΝΡΑ ΤῸ ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΟΠΥ ΝΟΤΙΟΕΡ. 

Ῥλητ[. 

ΜΑΤΤΗΕΥ ΔΝΡ ΜΑΕΚ. 

(θυ. Ττορο]]ος]ς Πἰδὺ οἳ απ]ονίθ]ο5 ἵπ Ῥανὺ 1. πο]ιᾶςς 
ὑπ πιαἰοτ]α]ς ον ἐπ ἑοχῦ οἳ 81] ὑπὸ οβροῖς, α5 {αγ ἃ5 

Όλοι ποτ {ο Ἠΐπα. Τὸ 5οοπι5 Ῥοδῦ ἐ]λογοίονο ἴῃ Π|κῸ 

ΤΠ3ἨΠΟΥ "ο Ῥ]αοο Ἠονο ἴμο Αάάθπᾶα {ον ὑπ ἐμπὶν απιᾶ 

Τοπ] .οβρε]ς, απά {ο ὑγοαῦ ὑπὸ 1ἰδὺ ἵπ Ῥατί ΤΙ. ἃ5 βπρ- 
Ρ]οπιοπ/{ατγ.) 

Ρ. ἰν. 

Α, πο 2. Α 161 οοιγοοβίοης οὐ Ὑγοϊ θ᾽ ἑοχὺ μᾶνο 

Ῥθουῃ ομύαϊηοα ἔτοπι 11. Β. Ὑ7. Οονσρον᾿Β δα! οι οἳ 1800. 
Β. Ἀοο Τηὐχοᾷ. Ιοῦ. ἐο Ῥατίς ΤΙ., ΤΤΙ., ΤΥ. 

Αάΐου Β. ΟἹ δὲ 586 Τηΐτος. Νοΐ. {ο Ῥατίς ΤΠ., ΤΠ., ΤΥ. 

Ο, Ἠπο ὃ: τουᾶ 1845, απᾶ δα “ ψ ἢ οουγοοβίοης {πι Ἠΐς 
ο οι οὗ ἔ]ιο Ο. Τ'. ἐραρτηθηΐβ οὐ Ο, Ραβ]κΠοᾶ ἴῃ 1845." 

Ῥ. 8.66 Τηἡγοᾶ. Νο, {ο Ῥαντί 111. 

Ἡ., Ἠπο ὅ : αξίοι “Βδονα" δᾶ “«Νονα Οο1]θοβίο, νο]. 1." 

Ν. Ἔπήτίγ-ἴ]νοο Ίδαγος οὗ Β8, Μαν]ςς (.οερο] Ἠαγο βα)- 
ΒεΠποπ/{]γ Ῥοθπ. ἀἰποογονοᾶ ἴῃ πο Ἡβτατγ οἳ ἐπθ οοπγουῦ 
ΟΕ 50. ἆομη π Ῥηΐπιον ΠῚ ὑπὸ Πρναχγίαν Βακκο]ῖοτ, α- 
Ραποπί]γ οοπίαϊπῖτηα νἱ. ὄδ-- ντ]. 4: νι. 1--ν. 959: κ. 

Ἱ---κ. 48; χὶ. Ἱ---κἩ, 19: χίν. 2ὔ- αν. 22. Α ὑγαηβουϊρὺ 

Σατηϊθ]μοα Ὦγ Ἠΐτη Ίας Ῥοοῃ α5οᾷ ὮΥ ΤΓἱκομοπᾶονξ ἴῃ ΗΒ 
εαδίο οδίαυα; γιο Ίαβ 4130 Ἠαᾶ αποοοεβ ἴο ἃ ΟΥ ΥΟΙΒΟΒ 
ΡΥο58ΥΥο" Ἱπ {89 οο]]οοίοπβ οἵ ἴ]ο Ἑτπρείαι Ἐ]κμορ 
Ῥονῆτί, 

Ἀύου Ν 5866 Ένασια, ΝΙήΝ. ἵη Ῥανὺ ΤΙ. Ἔμοκο ἔναρπισηἰς 
(8. Μ. Αάῑ. 17,180), οα]]οᾷ Νν ἴῃ Τικοιοπᾶον Ες οὐϊέο 
Σόρέζπα ππᾶ ΤΡ ἴῃ 15. δα. οσέαυα, χοῦ ρεϊα θᾶ Ὦγ Ἰάπα πι 

Όιο Μοπιπιθηύα Ῥαστα, Ν. Ο. 11., 1857. ΤΉ οομἰαΐϊη ἃ 
ἔϑυν νοΥβο5 ο ε]οἶιπ κῑϊ απ αγ, 

Ῥ. Ἐαπίοᾷ πιοτο οοπιρ]οίο]γ Ὦγ Τϊδοιοπᾶον ἵπ 8 
Μοπιπιοπία Βαοτα, Ν.Ο. ΥΤ., 1809. Ίμονο απο ἔσπ σμγοβ 

οΥ 5 . Μαύλμουγ, εἰκ οὐ 5. ἨΓαχ]ς, ὑνγοπύγ-Βγο οἳ Βὲ. 1μη]ςο, 
Άπᾶ μγοο οὗ 6. ζοἶιπ. 

ϱ. Βεο Τηΐτοα, Νοι. {ο Ῥωῦ 11. 
Ίθαγοϱ οὗ 50, Τµιο, ἔγνο οἳ 6. ζομῃ. 
Τἱβομοπάον Ες ρα θ]ϊοα οι 1 1800. 

Τὸ, Ῥαρ]ήκμος ἴῃ ὑπ Μοπιπιοπία Ἀαονα, Ν. Ο. 11. Βεο 
Γανύμον Τπχος. Νοῖο {ο Ῥατί 11. 

Τ' (μὰ Ἐν). Βοο Τηὐτοῦ. Νοῦ. ἐο Ῥαχίέ ΤΙ. ἜΤ]ο νοριι]ές 

Τ]ιουο αἲο οἰογοῃ 

Τ]ο ἀαπίο οἵ 

συ 

ΟΥ ἃ ἔγθβὴ οο]]αβίοη οὗ ἴλο Ετασπιοπῦς οοπίαιπίπο Ίμακα 
κκ. 20---κ«κιῃ. 20 Ὦγ Τϊςοπμοπᾶᾷοτξ ἃν αἴγοτ ἴῃ 1 ε(θΗῖο 
οσίαυα. 

Τῆγου βοἱ5 οἱ Γγασπιοηΐς ο]οβε]γ τοβεπιρΗτσ Τ' Ἠανο ΠΟῪ 
Ῥασπ ἀῑδοονετοά απᾶ τδεᾷ Ὦγ Τήβο]οπᾶουξ, Τ]ογ ατο Τὸ 
αὖ 50. Ῥοΐονερανα, ποὺ οατ]ίο; ματ ο βἰκίλπ οοπὕατγ 

(ραχΐς οἳ «1ο 1.---ἶν.) ; Τὸ 1η Ῥονβτί)ς οο]]εοθίοη,.οξ {πὸ 
βδτηθ ἀαΐο (ραγῦς5 οἳ Μαῦζ, πὶν., αν.) ; απᾶ ΤΗ, ἴ]πο τοπιαῖΠς 

᾿ οἳ ἃ τωσο-ΤΠεραϊο ΤιουῦοπαΥγ απιοηα ὑπ Ῥοτσίαπ ΜΡΡ. 

| αὖ Ὥοπιο, οὗ αροπύ πο βογοπῦἩ οοπύατγ (Μαἴδ. αν. 19--- 
20: Ματς 1. ὃ--δ: κ, οὔ-- οὗ: ολη χὶχκ.25--θἩ: πχ. 

90/1’). Ἔλογ αλοπ]ά ογιάσπῦ]γ Ῥο αββοοϊαθοᾶ ναζί Τὶ, 

ἔποασΏ βοππογ/μαῦ ]αΐον ἴῃ ἀαΐο. 
Α{ΐου Ζ πιαγ πον Ρο αζάθᾶ 5οπιο {πασπισπῖς Ῥε]οπσίπσ 

ἴο Ῥοτβν, οα]]οά Ὦγ ΤιδομοπᾶονΕ Θ5 (Μαΐΐ. κκγΙ. 24], 

Θ᾽ (Ροτύῖοπς οὗ Μίαν. παν]. καν .; Ματς 1., 11.), απᾶ 65 
(αμ νΙ. 19 1.) ; τι οὔμονα ρατί]γ ἴῃ {πὸ 0. Ῥοΐοτεραις 

Ἰρναυγ, ρατί]γ Ῥο]οποῖπς {ο Ῥοτβτί, οπ]]οᾷ Θ5 (Μαΐΐ. χχὶ. 

19-24: Φομη κνη]. 29 ---20) : 811 ἴμθδο ἅτ βαϊα {ο Ῥο οἳ 
ὕπο βἰχύῃ οοπίαπγ. Ἔο {Π6 βαπ1ο ΟΥ πὸ ζο]οπήπα οσπὕτνγ 
31ο αβδισηποᾷ οἴπον Ἐγαστηθηὺβ αὖ δύ. Ῥεΐειευανα, οπ]]εᾷ 
Θ᾽" (ρατίς οὗ ΜΠα{δ. πχ ῆ., αχλῖ.; Ματ]ς 1ν., ν.). 

Τι, Ἠπο 5: δαᾷ “1ὴ 15 Πυβὺ ἠΤοπιπιοπία Ῥασγα. 

Θ, πο 8, αξίον “' Ῥ]βομοπᾶονΕ”) δα “1η 5 Πγεί ἍΤοπιι- 

πηοπία Ῥαοσγα, 1810. Ἔνο Ενασπιοπί5 οοπἰαϊπῖπς ἔοη ΤΠΟ 8 

11η95 γουο αἀάαᾶ ἴῃ ἢ15. Μο. πο, Ν. Ο. ΤΙ., 1807 (Ττε- 

σο]]ος, Λάά. ἰο Ίουπο, 7710). ΑἸΙ ο Τγασιποπῦς Ῥε]οπς 
ἴο λαέ, πἨ.---κν. Θ 15 ποπ οπ]]οᾶ Θ᾽ ϱγ ΤδοϊοπᾶοτΕ. 

Ἐον Ξ 8οο Τηϊνοᾶ. Νοίθ ο Ῥανὺ ΤΙ. Ῥαρδοπαοπ/]γ 
ραρ]ρ]οᾶ Ὀγ Ὧν. Τνοσσ]]ος ἴῃ 1901. 

Τη Ῥατί 11. Ὦν. ἢγοσο]]ος βΙ]οπ{]γ ταῖσος ἴο ἴ]ο οἶαδ» οὗ 

«]αΐον Ποῖ} ΜΡΡ, οἳ βροοῖα] Ἱππροτίαπορ ἡ {πὸ ἔπγο 0]- 

Ἰογ/πο :--- 
σαι. Μοδ. Ὅν. Ἔνορο]]ος τορνϊπἑοᾶ ἔτοπι Τα  μδοῖ 

ἔλοςο Εγασπιοηίς οὗ «/οἶη 1. πα κκ. ἃ5 απ αρροπαῖκ ἰο ἴ]ιο 

Οοᾷοςκ Ζαογπίμίας. ΤΟΥ Ἠανο εἴποο Ώουπ χοσο]]αίοᾶ ΟΥ̓ 
ΤΊΒΟΠ μου, ἴῃ ΊΥΠοβο μοῦ οὔ1ήομς ἴ]νογ εὐαπᾶ ἃ5 Ο. 

Χ, Τρ ΜΒ. οοπέαϊηβ ἆοιη χγἰ. 8---χῖχ. 41. 
Το {115 οἶαβς (0.) πιαγ που’ Ώο δα ἀοα ΓνασιπεπίΒ ΟἹ ἉΤατ]ς 

γη,---ἵκ. ἴῃ ὑπὸ Πρνανγ οὐ Τνϊπιγ ΟοἨοσο, Οαπιῤγϊίᾶσο 
εα]]οᾷ Ὑ74 ϱγ ΤΊΒΟ ΘΟΕ, απᾶ Ῥο]ονοᾶ Ὦγ Εἴτα ἴο Ῥο οὗ 
ὑπὸ πΙπ{]ν οοπ{ αγ. Ζ 
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ΑΡΡΕΝΡΑ ΔΑΝΡ 6ΟΒΗΒΙάΕΝΡΑ. 

Ρ. Υ. 

09, 8.66 Τηἰχοᾶ, Νοῦ, ὑο Ῥατί ΤΙ., ΠΟΤ 1π Π1πὸ ὃ τειᾶ 

“ Αασιοηβῖς.” 
Β. Ἐο-οκαπιϊποᾶ ΡΥ Τ1βομεπάονξ, πο σἶγοβ {πο τοβι] 5 

ἴῃ 5 ο. ουέαυα (996 γο]. 1. ΡΡ. αχ. αν] {.). 
ΤῊ πο {ο]]ονήπς ΜΒΕ,, οπιϊθεᾶᾷ Ὦγ “8 1πογθ ΟΥΟΙ- 

εἰσμῦ ” (Ἰοὐΐον οὗ Αρτ] 12, 1858) ἴῃ ὅπ Τπέγος, ΙΜοῦ. ἔο 

Ρανύ Τ., ἅτ Ῥτίοβγ ποὐϊορᾷ ἴῃ Ῥατί ΤΙ. 

Ῥ, Α ΜΗ. οὗ πὸ (.«οβρεῖ5 πον α]πιοβῦ οοπιρ]εία, Δαύθα 
844, 1 086 Ἱπαιοβοι 156 ΤΊ ΠΥ οοπιραίοά. [ΤΠ 1889 

ΤΊΒΟμοπονῈ Ῥτουσ]μί {ο Έππορο 158 Ίεανας, γ/Ιο]ι απο 1Π 
ἴλο Ῥοβ]οῖαπ Ἡρτανγ αὖ Οκίοτά. Βὶκ γοατς Ἰαΐετ μα 

50. Ῥείουερατο ΠΡΤΑΥΥ ϱραϊποᾷ Ῥοβδεβεῖοι οἳ 99. οἴλαι 

Ίσανοβ ΡΥ ἐμ βαπιο Ἱπβίγαπιοπ{αΗίγ. ''Ἔμο ἰοχὺ οἳ ἐς 
ΔΒ. αστεο ἴῃ σεποτα] γη μας οἳ ὑπὸ οἶμει ]αΐοι 
πποῖα]ς ; [Π 5ΟΠ16 Ροοι]αί Ῥοβρασοας 16 Ἠαβ βποῦ τοπβῖπσς 

Ώ5 απο Γοπτά ἴῃ ὑπο τοῖο Ἱππροτίαπῦ ΜΙ." (Έτορε]]αρ, 
Ἠονπο, 209). Ἔπο ρονίίοι Πγρῦ «ἰβοογοτοά τγὰβ οο]]αίοὰ 

υγ Ὧν. Τγεσε]]ερ ΠΟ 16 πας ἴῃ Ἐπο]απά: ο τοβῦ 15 
ΧπιοΏ ΟΠΙΥ ἔποπα ΤΊΒΟΠΟ ΠΟΥ Β οὐ. οξεία να. 

Δ. Οὗ [6 πΙπίῃ οοΠΜΙΣΥ, πεοοτᾶῖπς ἕο Τϊεομεπᾶου ΓΒ 

1αΐου νῖου;. Α5 απ πποῖο] Μ5., Δ οοπίαΙπς δύ. Τπι]κα”5 ἃ πα 

5. /οἶιπ5 ΘΟ οβρεῖ.. ΤῊΪΒ ραν 15 ἴῃ {π6 Ῥοάᾶ]σίατ Ἡρταγ, 

λανίηςσ Ῥοεπ. ορύαϊποᾷ ἔτοπι ΕἸ ΞΟΠΘ ΠΟΙ ὙΠ Τ' αξίου ΒῚ5 
1οιΥΠΘΥ οἱ 18ὅ9. ΔΑ οαγρῖνο ΘΟΡῪ οἵ ἴμο Βτῖ ὑνγο (Δ.οβρεῖς, | 

αοφιἠταᾶ ἔγοπα 11π1 ὮΥ ὑπὸ δύ. Ῥοΐευρρατα Ηρτατγ ἴῃ 1869, 
γης ονἰάεπ{]γ ὑμ6 Ηνεῦ ραν οὗ ὕπο βαπιο ΜΆ. (Τϊδοποι- 
δον, Μοδίία Οοᾶ]οίς Βπαϊαῖ, 58 Ε.). ἈΒοππο ππαγσῖπα] 
βοπο]ία {ο δύ. Μανίου απο τεπιατκαρ]ο α5 οοπ{αΙπῖτπς 
οἴίαμίοις ἔποτα ὅπ (οβρο] αοοοτάῖτπς {ο ὑπὸ Ἠερτονς 

(τὸ ᾿Ιουδαϊκόν). Ἔϊ6 τιποῖα] ῬοτβίοἨ Ίνα οο]]αίεά Τγ 
ἱβολοπάοτξ, Δ πα Βα ΒΟ ΠΟ ΠΥ Ὀγ Ὅν, Ττορο]]θε. “ὙΠῸ 

νατ]αῦγ οἵ τοαᾶῖπα 15 οοπρβίάεταρ]θ, 5ο ὑμαῦ, ΑἸ ΠΟ ρ ἢ Οοπ- 

βὐδα πορο δ ἴῃ 105 σεποτα] ΘΠανδούθν, 10 οοπ[αῖης Ὦγ πο 
τηθ8η5 ἃ βού ἐοχὺ" (Ἔναεσο]]οβ, Ἠουπο, 204). 

Απούμον. αἱπιοδί οοπηρ]είο ΝΜ. οἳ {π6 (ο5ρ615, οἵ ἐπ 
ἰδ ορΠ{πτΥ, παδ Ὀτουρηὺ ΒΥ ΕἸΒΟΠ ΘΠ ΘΟΡΕ ἔτοπα Ῥπιγτπα 

{ο 5. Ῥούθυβθυνρ ἴῃ 1809. Τί 15 Ῥνιοβγ ἀθβου 66 τη Ἠῖ5 

Ἰκοἰμία Οοᾶ. ΒΙΠ., 51.1.); απᾶ 10 15 οἶδοά ἰμτοπσ]οιῦ (α8 

1) 1π ΜΒ σε. οὐέαυα. 
ὙΥ, πο ὃ: ἴον “" ΤΊΒομβομ ον " αάά “ἢ Ἠϊρδ Πται 

Μοπαπαοηία Ῥασγα, 1840. Ἠο ΠΟῪ αἀοβισπαΐοβ ἔλοςο Βμουὺ 
{γαστησηίς οἳ Ίμα]κο ᾿κ, οπᾷ κ. ἃ5 Πα. 

Τα σομβιβίβ οὐ εἴπσ]ο ὑθχίβ ΟΕ ὑπο Ν. Ἔ, υπ] ξζεη ἴῃ ἐπ8 

πηπχρίπ Οἱ ἐμ Οοἰβπΐαῃ ΤΙΧΧ, Οοὐαΐσιοιι. 

Τγασιι. Λοαρ. Ῥα τα ρβοϑῦ Ίθαγοβ οἳ ἴ]ιο οἰ β Η οτ' πΙΕ] - 

οοηδανΎ αὖ Ναρίος (» οἳ ᾿ΤΊΒομ που), οομ θα! πη! πρ' ῬραχἴΒ 

οὗ Μαιου; ΧΙχ.--- ΧΧ]., Χσνι.; Μαν ΧΙ. 21---χῖν. 07 

(αν. 82---ϑ, τουᾶ Ὀγ 'ΤΊΒΟΠ ΘΠ ΟΣ ἴῃ 1848, απο οἰνοα ὮΥ 
Ὅν. Ττοσσ]]εβ) ; Ταῦκο ἵν. 1 (αρρατοπ{1γ)---20.. Τ]ιο γ/]ιο]ο 

γα οΥοΠ αγ τοπᾶ Ὦγ Τιευποπάονξ 1 1800, απᾶᾷ τβεᾷ 

ἴῃ 15 ο. οσίανα. Ἠο αργροανς ἴῃ 1800 απᾶ 1809 {ο Ἠανο 

αΡαπάσποςᾶ ἃ βπβρΙοῖοη ΒΙΤΟΠσΙΥ οπΜογα]ποᾶ ἴῃ 1809 ἐπαὺ 

 απά Γραρπι. Λζαρ. Ίνενο ρατί5 οἳ ὕπὸ βᾶτηο ΜΜ, 
ιο Γὔρα. δύπαϊέ, Ίας Ῥοσι αβοοτἰαϊπος Ὦγ ΤδεμοπάοΥΕ 

ο Ῥε]οπᾳ ἴο ἃ Ἡοσοπαιγ. ΟἿ 1055 ἀεοῖβινο ογιἆσποο ο 
αβεῖσης ἃ Εἰτηί]ατ οὐ]σίτ ἴο ἴμο 1αζπι. Βαπίιγ., νησι αὖ 

811 ογοπῖς 15 οἵ πο Ιπίοτοξί οχοορί ἃ8 Πανίπσ Ῥουπ Ιπο]ιᾶεά 
1 ὙΝ οὐβύθὶ π᾿ 5 εί οἳ αποῖα] ππᾶςν ἴμο ἀεβισπαδίοη Ο. 

ΤῊΘ Γο]ογίπς ΠΟΙᾺ] {παρτπεηίβ τπαΥ ΠΟῪ Ῥο αἀάοᾶ. 

ΊἨπεο Ίεαγες αὖ δύ. ἄα]επ, υπ] ίοι ἴῃ ὑπο ὙΥ̓οδὲ ἵπ ιο 

πἰπ{] οοηἵατγ (Ματ]κ 11. 8---16: Ίμα]κα 1. 20---82 ; 01---Ἴ9), 

Ῥτϊπ{οα ὮΥ Τδοπεπᾶοτ{ ἃ5 Ὑ7γο ἴῃ ὑπ ἸΠοπαπιοπία Ῥαστα, 
Ν. Ο. 11, 1800. Ῥοτίοπς οὗ Ζομπ 1ν. 9---14, ἀϊδοογενοᾶ 

Ὦγ άν, τοπ ἴθ Οτι ΟµατοἩμ Ἠυτατγ, Οκζοτᾶ, απᾶ 
οορϊοᾷ Ὦ}γ Τήβομεπᾶοτξ, ο οοππρατος ἴπεπι (5) {ο 

1 αγ. Μοδ. Α {ευ Ἠπορ οἱ Ίμακο χὶ. αὖ δῦ. Ῥεΐοιδριτα, 

οἱ ἀρουῦ ὑπ εἰσ]ί]ῃ οοηίασγ, Θ᾽ οἵ Τιεομεπᾶάονξ. Τητεο 
ἄτῶσο-ΛταΡῖο Ίεαγες οἱ Μαΐθ. πῖν. απᾶ σχν., Ρε]οπσίπα ο 

Ῥοτβνί, οἳ ἐπ πΙπῖἩ ος ἔεπῦ] οοπύιγ, Θὲ οἳ ᾿ΤΊΒΟΒο που. 
ΑΝΟΙΕΝΤ ΥΡΗΒΙΟΝΕ. Πα. Νιαϊσ. Ἔπο Οοᾶεςκ Επ]- 

ἀαηδίβ Ἠπ5 Ῥοεπ ΡῈ] ΒΗΘ ἵπ Γπ]] Ὀγ ἘΣ. Ῥαπκο, Ματρανς, 

1808. 
7116 Οἶᾷ Πιν. α.: τοπὰ “ ὮΥ Π]αί βεραταΐο]γ (Μήαπ, 

1148) απᾶ 4150 Ὦγ Βϊαπο]]π] [50 ἐμ παπιθ »λοιι]ά ΡῈ τουᾶ 
Ἠθτο απᾶ εἰδονήιενα] ἵπ Ἠ]5 Ἐναπσολμανίατα θα άταρ]εκ 

(Ἄοπιο, 1749). 

ὁ. : γοδα  Βαραςν η 5 Ῥ1υμονατα βαστογαπι Τα πᾶ 
Ὑενβίοπες Απαπαθ, νο]. 11 (Ῥατῖς, 11501). 

4. : γοδᾷᾶ “" Τβοοπάον{ (Τιειραῖς, 1841). 
2), 18 οὖ 50. Ῥεϊοιβρατα, 7.2 αὖ Ῥατί5 (Ταῦ. 11,226). 

(1 15 αὖ Ῥατί5 (Τιαῦ. 80). 
ιτ τοαᾶ “ Μαϊ (Β. Υ. Ν. Ο. 11. 257 8.) 
1. π5 Ῥουα. ραρΗεμοᾶ ἵπ {11 υγ Ἡ. Ἐ. Ἠααδο (Ὄτερ]αα, 

180ῦ, 0). 
Ῥου[οης οἳ εετοταὶ οἴ]οι ΟἹΑ Τιαὐϊηπ ΜΒΡΒ. οὗ ἴἶο 

(,οβροῖς πᾶν Ῥθου {οππά οὗ Ἰαΐο γοατς5; απᾶ Τοιν οὐ ἤγο 

οὗ μοῦ Ἠανο Ώοοι πιβοᾶ ἴπ Τ{εοβοπᾶογΕ5 ο. οοέανα. 
ίας. στ. στὸ. Βου Τηϊτοᾶ. Νοῦ. ἔο Ῥατή ΤΙ. Τήπο 

6, τοαᾶ “κ. 523: Ἠπο 8, τοσᾷ “ Πὶ. ὅ ἰο νΗ. 57 ; χῖν. 10--- 

99 (πι σας)”: πο 9, χοπ “συ. 29.) Ἔμτου πιοτο 

Ίαμνοβ πᾶνο Ῥδοπ. ἀἰςοογογοᾶ αὖ Ῥονῆπ, απᾶ ραρΗδ]οᾶ Ὀν 

Ῥορᾶϊσον ἴῃ ἐμπο Ἠοπαϊβρογ]ομό οὗ ο Ῥον]π Αοπάσπιγ 

{ου συγ, 1872, απᾶ αἴβὸ ρτϊναἴο]γ ρυϊπίοα Ὦγ Ῥυοῦ. Ἠτὶσῦ 
απ [οσπα]γ ση Οατοίοπ/ς οὔἱβίοι. ΤἩογ οοπίαϊη Ίο 

πν. 29. χυ]. 12 ; αν. 1-28: ζομη γη. δτ-- κ. 19. Μτ. 

Ῥοπε]γ μα» Κιηα]γ ποῦοᾶ ἴ]ιο οπ]οξ γατΙδοἨ». 

Ῥ. νι. 

Βσν. Πίου. Ῥι]μ]κμοὰ Έποπα ἐπ Ὑαδίσαν ΜΒ. ΡΥ Οουπύ 
ἸΠπήβοα]ομῖ Τυυῖσαο (Ύουοπα, 1801---4). Ῥατίς οἳ Όννο οἶον 
58, Ίιονο Ίου. {ουπά ἴῃ ἐμ Ῥηεϊςι Ἄζαρουτα, απ οὗ 

πο ποῖ οὐ 86. Ῥοΐοιεραισ. ΤΠ οι]σίπα] ἰοχίς απά 
ΤΠΠΗΥ τοι δίησβ ἔτοπι ἴλοπι πᾶν Ῥουπ ϱἱνοι 1 Τωαπᾶ ἴῃ 

Ἰής Αποομσία βγπίποα (ν. 181 4., Θσν. 114 1. οἳ. 1. 49 1). 
Τ]ιογ απο οξοᾶ 85 Ἀγν.Η1ον.Πμοπᾶ. (ιο εἰπαίο βαυνινίηςς 
ΊοαΓ οἳ ἰ]ο οἶάον Μ8. οοπἰαϊπς οπ]γ Μαΐύ. κχν!. 48---04, 
Ῥου]αρς ἴγοπι ἃ οοπίηποις ἰοχὺ οὗ {ο (οβρείβ); Ἀγν. 

Ἠϊον,Ῥοίπορ. δα [4 Ίου]; Βγτ.Ηον.Ῥείπορ.1ππ[ του]. 

Μοπιρ], Του. (Έ ου 46. ΠΠ. 566 Ἰπχοᾶ, Νοῦ. ἐο Ῥατίς 
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ΑΡΡΗΝΡΑ ΑΝΡ Ο0ΟΒΒΙάΕΝΡΑ. 

ΤΙ. απά Ὑ.). ΜπαοἩ Ἱπ[ονππαίοτ αροπί ὑπὸ ΜΡ, οἳ ὑπὸ 
ἨἩσγρίῖαπ νογβίοής 15 σίνεν (νι [παρα τοπ πσβ) ὮΥ 

Ὧν. Τμσηί[οοῦ ἴῃ Ὠν., Βογινοποτς Ῥ]αϊπ Τηνοάποίίοηυ ἴο 

ιο Οὐτὐϊοίδηα οὐ ἴ]ο Ν. Τὶ, ο. 2, Ῥρ. 519 ---δ00. 

Αὐτη. Ἠπο 1, Του “ Γουντ] νους “ ΠΕ "ἢ (σοππρατο Τγο- 

661195, Ἠουπο, 900 {.). 

Ῥ. ν, 

Οοἴππιη 2, αΓίου ρατασναρα 8 Ιπδοτῦ “ ποπ ΦΟγΡἴΟΠ5 απο 

οἶῖοᾷ πιπάοΥ απγ ραγσοσ]αν σας, 10 15 ποὺ α8 απαϊπδί ΑΠΥ- 

ἔπῖπο ΑΥΠΟΠΥΙΠΟΙΕ ἴῃ ἴλο τοοὶς απἰΠονΙο5, αππ]οςς ἐΗ]5 15 
ΟκΡτΟΡΒΙΥ πποπί]οπος ” (Ιοῦίον οὐ Αρνί! 12, 18068). 

Ῥλατ ΤΠ. 

ΑΟΤΒ ΑΝΡ ΟΛΥΠΟΙΙΟ ΒΡΙΒΤΙΗΕ. 

Ρ. ΠΠ. 

Ὁ), πο ὃ: τοπᾶ -' Μν. Ῥογίνοπον (Οαπιρνϊάσο, 1804). 

Ἐ. Ῥαρ]δ]μεά ὮΥ Τιβομεπᾶονξ ἴῃ Ἠὶ5 Μοπαπιοηία Ῥασνα, 

Ν. ΟΟΥΧ, 1870. 
Ῥ. Ῥεο Τπἰνοᾶ. Νοῦ. ἰο Ῥανί ΤΥ. ὙΠῸ Ἡριδί]ος γγουα 

ραρ]ρμοᾶ Ὦγ Τήβεμοπάον{ ἴῃ 1118 Μοπιπασπία Ῥασγα, 1. Ο., 
νο]. Υ., 1806, ὑπη6 ΑΡροοδίγρεθ απἆ Λος ἴῃ νο]. ΥΙ., 1869. 
Α Γπασπιοπί οοπίαϊπῖπς Α οὐδ 11. 44-41. 8, ΟΕ {πὸ βετοπῦ]ι 

οσπύασγ, Ῥνουσαί Ὦγ Τϊδομεπάοτξ ἴο δὲ. Ῥοΐονερατο ἴῃ 

1855, οπ]]οᾷ Οἱ ἴῃ ΗΒ εἰ. οσίαυκι, 15 Ίονο οἰὐθα ας αἱ. 
Οὔπαν Ενασπιοπίς οοπἰαἰπῖπο ρατίς οἳ Αοὖς αγ].--σν., 

αρραταπ{]γ οὗ ὑπὸ οἰσΏίῃ οὐ πϊ πα ἢ σεπὔατγ, πᾶν 11δῦ βοσπ 
ραρ]μκ]οᾶ Ὦγ Οοζζα (Βαον. Β10]. Ὑούαδί. Έτασπι, 111.: 

Ἐοππο, 1877), απᾶ απο Ίετο οἶίοᾶ α5 65. ΤΟΥ Ῥε]οπσος ἴο 

{86 Ἡβτανγ οἳ ὑπο ἄτοοῖ]ς οοπνοπί οἵ ατοῦίζα Εουταία (ΒΡ. 

20), που; ἰναπβ[οντος {ο ἴ]ο Ὑαὐϊσαπ (1070). 

Αὐτοῦ ΟἹ Ελοπ]ᾷ ο Ἰππογίοά 197, αξ Ὃν. Ττασο]]ος 

οοσαβΙοΠαΙΙΥ οἶδορ 15 1π ἐπα Ἰαὐΐου οἱαρίους οὐ Αοἲἴβ, πγλογο 

Ὁ 1.15, Τὸ 15 ἃ Μίαπ ΜΒ. (Απιρῶν, ἘΠ. 97. αμ.) οἳ ἴμο 

οἱογνοπί] οοπύιτΥ, Ἰανίπςσ ΠΙΟ 1π οΟΙΙΠΙΟΠ γη] Ὦ απιᾷ 

ΑΙπηϊ]α αι ΠΟΥ 0165. 

ΑΝΟΙΕΝΤ ΥΡΠΡΙΟΝΒ. ζέων. 5. 18 ἃ ΒΟΡῖο ραππρβορί οἱ 

αροιῦ ἐπ ΒΕ ΠῚ οοπύανγ, ποὺ αὖ Ψίοππα, ἀεοῖρ]ιοτεᾷ ὮΥ 
ΤΙΒΟΒοπ ον, απ ραρΗρ]λοᾶ Ὦ} Ἠῖπα η] ᾖ, οἳ ἐπ 4. οβΡρο1Β. 
7}. 15 7... οἳ ἴο (.οβροΙβ. Οὔιοι ΟἹα Τα Γπασπιοπίς 

οὗ ὑπὸ Λος απᾶ Οαἴ]μο]ο Ἡρίβί]ο-Ἠανο Ῥουι Τουπᾶ οὐ 

τουοσπ]βοᾶ οἵ Ἰαΐρ γοαν». 

Αίοι  ογν.Ηο]. οἷο. την Ῥο ᾿ἱπηβου θα Άγν.Ηίου.; {ου 

ἃ Ἰοαῖ οοπύαΙπῖίησ Λος χἰν. 0---19 15 απιοπϱ ὑπο Βὐ. Ῥοΐοιβ- 
νανς Ετασπιοπ{ς (Τμαπᾶ, Απιοσζοία Ὀγτίασα ἵν, 200 Ε.). 

Ῥλητ ΤΥ. 

ΏΟΜΑΝΕ το 2 ΤΠΕΡΕΛΙΟΝΙΑΝΒ, 

σας 

Ἡ. ἜΤ]ο Ζγασηι. Μοδη. οἳ Ἡορτονηη κ. 1---τ, ὁ2---58 (5ου 

Μαι αὐ 1.) απο πον (ο. οσίαυα) πο[ονγοὰ {ο ὑμὶς ΜΕ. 

ΡΥ Τβομεπάον Εξ, γιο Ἰαβ ἀαίοσίοά Τον πποτο Ίθανος (ραγ{5 

οἱ 2 Οον. ἵν.; 0]. 111. ; 1 Τ]ορς, Π,, ἵν.) ἴῃ ἴλο οο]]οσίίοπβ 

οἳ Ῥονβτί απᾶ ὑπὸ Απτοζμιασώσιις Αποημιμ, 

Οὐλλον Γτασπιοπίβ αβθίρπος {ο ἴμο Αἰχί] σοπὔτΥ αὐτὸ Οἱ, 

Ο οὗ Τήβομεπᾶοτ{ (566 Νοῦ. Οοᾶ. Επ. 20), αὖ 5. Ῥεΐετα- 
Ῥαπσ (9 ον. 1. 20---1. 19), απᾶ Οὺ (80 ο. οὐ. νο]. Π., θα 

ονιάοπ{Ιγ Ιᾷοπίῖσα] τὰν ἩὮ οὗ νο. 1. Ρ. Υ.), ἃ θὰ αὖ 
Μοβοον οοπΜαϊπίπσ ἨΡΗ. ἵν. 1---18.. Ο5 (Βὶ οἵ Τϊεομει- 
οΡ ΕΒ πούος) 15 απ οὔβοιτο ἄτοίία Τετταία {πασπιοπύ οὗ 

9 Οον. χὶ. (Οοήσα, 5. Β. Υ. Ε΄. 11). Ῥαργτας {γασπιεπίς οὗ 

1 Οοἡ. Ἱ., νἱ., νΠ. ἴῃ Ῥοτβτίς οο]]εοίίοπ, Ὁ οὗ Τἱεοιοπᾶογξ, 

απο Ῥομεγοὰ Ὦγ τα {ο Ῥο οἱ {πὸ ΠΕΙ οσπὔνγ. 

Ρ. . 

Αΐον Ἐπ πιαγ ΡῈ αἀάάεὰ Οὐ (Ν᾽ οἵ Τιδομοπάοςβ), ὕπο 
50. Ῥοΐοιδρατρ Ίθαγος οὐ ἴμο πη οεπίιΥ, οοπἰαἰπῖπς 

πα]. ν. 12---νι. 4: ἨΠερ. ν. ὃ---νι. 10. 

ΑΝΟΙΕΝΤ ΥΕΕΡΙΟΝΡ. Ο14 Τμαῖπ ἔναστιοπίβ οὗ Βύ. Ῥατ]Β 
Ἠρ]βί]68 Ἠανο Ῥοεπ Τοιπᾶ οἵ Ἰαΐο γοα1Α. 

Ὦγν. Πο]. Μν. Έεπ5]γ ΚἰπάΙγ 8445 ἐπ τοαᾷῖπσς οἳ Ἠεῦ. 
ΧΙ. 2ξ---οπᾶ {ποπ ἴμο απίατιο Οαπιρτ]άσο ΜΡ. 

Ἀν. Β.: τοιᾷ “Απ Αταρίο γογεῖοη οὐ Οο]οβείαπς ἔται- 

πο] μας (΄ οκ απᾳβείπιο οχοπηρ]αχ1) απά παπδ]αίοα Ὦγ 

Ῥεάγγοα]! (Οαπιργ]άσο Ὀπινονεϊγ 1ήρναχΥ, 4. 15. 4). 

Ρ. 11. 

1165 1 απ ὅ, {ου Τι τοδᾶ ϱ (Τνερ.). 

Ῥλδατ ΤΙ. 

ὮΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 

ρα. 

Οοιαπιη 1, Ίπος 1---ὂ, 4610 811 οχοορί “Μ ΒΒ." 
Τα ἃ [Ιοὐΐο οὗ Βορῦ. 29, 1870, Ὃν. Ἔτοσοϊ]ος τίς», 

“ΠῚ Ρ. ΜΒ. πϑοᾶ [1π ιο ΑροοσαΙσρεο] απο ὑποβο ἃθοιῦὺ 

νγμ]οὮ Τ να Βα16 ΟΥ̓ ἴμο ὑοχί; 8οπιθ οὗ ἔμπθιῃ ποὺ Οὗ αΠΥ 

Ῥανύϊου αν να]αθ.”. Ἠο 665 ἃ Πςῖ, ἴῃ γηΙσ] Ῥ απᾶ Ὁ βίαπα 

Ῥούνθῃ 98 απᾶ 91. Ἔπο σου β πο 1 οο]]αΐοᾷ "ἢ ατα 

αἰηχοᾶ {ο 1, ἀπᾷ ἔλλοῃ “ ἀο. ἀο.” ἴο 6, 7, απᾶά 14. 

ϐ, 1πο 2: ἴον “κχὶ.) του “κχκ.1 Της 15 186 ΜΕ. 

ἐναπεσν]ρεᾶ Ὦγ ΟΥ̓́ΤΟΙ {ου ἴμο εαἶκο οὐ ἐπ Οοπιππρηίατγ 
(Οκίονᾶ, 1840). 

τ. Οομαίεᾷ αἱξο Ὦγ Ὃν. Βοπίνοπον, πιο οα]]5 1ὖ {. 
14: Τον “Τὰ ἴο ΑΡροσαΙΨΡΕο " οἷο. τοιά '' Τμο Ἰαςδῦ 

απ π/]ατες ΘΔ οπάς αὖ αν]. 7; ὑπ τοππαΐηπς οὗ αποΐμον 
Βχνῖνο, οπάΊπσ αὖ χῖχ. 10: απᾶ αποίµον, οπαϊηρ αὖ κκ. 15, 

γ/αδ οχἰαπύ ἴῃ ἴμο ἐἴπιο οὗ Γοἰβίοῖπ (5ου Ἔχοσσ]]ο5, Ἠουπο, 

210 ; Ῥοπίνοπον, Οοἆ. Απρ. κ.), Έποπι γ/οδο οαϊέϊοπ οἳ 

ὑπὸ Ν. Τ. ὑμο χοαβίπσς πού που οχκἰαπύ απο ἰα]κοπ.  Ώοο 

«3]βδο οἩ 92. 

98, ΟΕ ἀροιὺ ιο ὑμτίοσπίἩ οοπύανγ (Γνοσο]]ος, Ἠουιπο, 

211). 
91, Ἠπο 8 ; τους “ Ὑογοσ]]οποθ.” 

92. Οοὔοχ Μοπύ[ονΙαπας ἵπ ὑπ6 Ἠρνανγ οἳ Τνιπα{γ Οο]- 
Ίοσο, Ώαρ]π. '"Τμο ΜΆ. τὰ ντ] θα Ὦγ ἀῑοτοπί Ἠαπιάς.” 

ἘΠῚ. ἸἨονο]αίίοπ αστοος, α5 Ὃν, Ῥαντοῦί εἸλουγθᾶ, 1π βίοι 

ἃ ΠΙΑΠΠΟΥ γη ἢ ἐμ Οοοςκ Τιοϊοσβἰχοπβϊς [14] οἳ ἐπαὺ Ῥοος, 
8 {ο Ῥτουο ὑπαῦ 16 Ὕνας ἐναπδοτῖροά ἔποπα ἐμπαὺ ΛΜΤΡ.: απᾶ 
38. ού]. οοάϊοοβ γουο Ὁπ06 1π ἴλο Ῥοβδοδδίοι ΟΕ ἴἶο βαππο 

η παπα Οατ]ς, 16 18 ρτοδα]ο ἴῃ πο Ἡϊσ]οεῦ ἄαστοο ὑμαὺ 
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ἴλο Ἐονε]αίοτ πγαβ οορίθᾶ {ο οοπιρ]είο ἐλ ΜΡ., πη]ο] 

τηιιβῦ Πᾶν βοοπιοᾷ 5ο Ταχ ἀοβοΙεπί ἴῃ Ἠ]5 εππο, 0.6. ἵπ ο 

Ἰαΐΐου μα] οὐ ὑπὸ αἰχίοεπ{] ορπίπτΥ. Τίς 15 σοπβγπιοᾶ 

ὮΥ {πὸ «ογτθοίΙοΠΒ, οἶο., ἴῃ ἔῃ τπανρῖπ ΟΕ ὑπ Οοᾶοχ ῬΤοπί- 

Σογίαπας5 Ἠανίπς Ῥαοα πιαᾶο {γοπα ο Τιοϊοσβίτοηβϊ5 ΡΥ ἴ]ο 

ΒΤΠΟ Ἠαπᾶ.”. « Ας ἴμο Οοὔοςκ Τιοϊοοβίτοηδία 15 ἀο[οσίῖνο εὖ 

{86 οπᾶ, ας ὑταπδοπιρυ ἔνοπα 16... Ἠαδ Ῥθρῃ ὑπ ππθαΠ5 Οἵ 

Ῥτορουνίπο ὑπὸ τοπάΊπσς οὐ ὑπαὺ ρατῦ ν]]οἩ 15 ποὺ ἄο[οος- 

ἔνθ᾽" (Ἔνοσθ]ο8, Ἠουπο, 219, 216). ὃν. ἜνορθΙ]θβ ας 

ἰμογοίοιο αἴνοι ὑπ τοπάίπσς οἳ 92 (ἀοαβίιοβ Το] η 

Ῥατνοῦῦς οοἱ]αϊοι αρροπᾶσά ἕο [15 ο οι οὐ 7) Έτοπι 
αν], 7, π]ιοτο 14 Ώθσίπς {ο Ῥο ἀθ[οοίνο. Το ὑναπεοτὶρ- 
οτι οὗ 92 ἔγοπι 14, {ουπποτ]γ αποβίοποά ὮΥ Ὃν. ΒογίνοποΥ 

(0οά. Απς. «ΕΠ. Μ., 1869), 15 ποὺ 1ο]ᾶ Ὦγ Πάπα ἴο Ῥο "Υοιγ 

πασπίαϊπαριο, ἴποαρῃ ποὺ απὶζο οονίαίη "ἢ (Ῥ]ῶπ Τηὐτοᾶ. 

δ. 2. 240 [ο 114] : 1914). 
90 18 4 οἳ Ὧν. Ῥοτΐνοπεν. 
πο Ίθαγος οὗ οπ ΟΙᾷ Τοπ ΑΡΟοσβΙΥΡΕΟ Ἠανο Ἰαἱο]γ 

Ῥεεπ γουοσπ]δος. : 

ϑ'γυ. Ἠεαᾶ “" ΤῊ5 ὙΘυΒΊΟἢ. γγαβ βαρροβοά Ὦγ Αβεοππαπή ὑο 
Ίατο Ῥθοη τηδᾶθ 1ῃ ὑπο εἰκί]ι οοπύιτΥ: οἴμονα ΒΌΡΡΟΒΘ 16 
ἐο πᾶν Ῥουι Ῥανύ οὗ ὑπὸ Ἠαχο]οαηπ τοζρηδίοπ οὐ ἐπ 

Ῥ]μή]οχοπίαὮ νϑυβίοη. ὑΤὺ 15 ῬΟΒΒΙΪΥ ποὺ ΤΌΔΠΥ απ αποῖοπῦ 
γγουῖς ; ὕιοιρΏ οἱ οουνθ8 15 ασο 15 ΥΠΙΟΙΥ αποστίαία; ὅπ 

105 Ἰπύοθυ μα] οἨαγασίοι απᾶ ὑπο παύθπτο οὗ 15 ἰοχῦ, ας νγ0}} 

38 ὑμο νγαπύ οἳ 811 οσίοτπα] ουοαθη 8, Ῥ]ασο 1ὖ ᾿παοῆ- 
π]{α]γ Ίου α8 {ο οτ] σα] να]αο᾽ (Ττορε]]αβ, Ἠοτπε, 281 1.)." 

Αγίου “ντ. οὔο. Ἰπδοτί “" Τμαρ. ΟἸοα Ἠετο ἔτοπα ὕπο 
βοπτσθς (Τγοσο]]ος ἴῃ Ἰαυίοτα οἳ Ώοο, 20 απᾶ 90, 1869): ἴ]ο 
αποίαίῖομς ἵπ Τα] Ἠπάπποπία Ἰήπσασο Οορΐσο (Ῥοπις, 

1118): απᾶ νο Γπασπιοπίς (χὶκ. Τ---18δ: κκ. Ἱ--κσι. 5) 
ῬιϊπίοΙ Ὦγ Ζουσα ἴῃ 15 Οαἴα]οσπο οὗ ἴλο Ῥοτσίαπ οο]]6ο- 

Ώοπ (Έοππο, 1810), απᾶ Κἰπα!ν ἰπαπε]αίοᾷ Ὀγ ἐμ Ἠον. ῦ. 
«Ἰονεν, Υϊοαν οὗ Ῥναάιπσ.” 

Αέίου '' Ην. οἷο, Ιπεονῦ '' Πἱρρ. ὙΠῸ τοαᾶίπρε οὗ αἩ 
Ο14 Ῥν]σανίαπ νοχβίῖοη οἵ Ἠϊρρο]γύας 46 Απιολιγίκίο, α15- 
εογογοᾷ απά ρα)]ε]ιοᾷ αὖ ἌΤοβοογγ, πανε Ῥεεη πηαᾶο αοοθβ- 
εἶρίο Ὦγ Ἠατηαο]ς ἵπ ὑπὸ Ζο ὑβομυτὺ {. ἃ. ΜΙεῦ. ΤἩοο]οσίο 
{ον 1878, Ῥρ. 98 --- ΟἹ, απᾶ οξίοι βοῦνο ἰο οοττοοῦ ἐμ 

Ῥτϊηζοᾶ ἄτοσῖς ἐοκῦ. ὙΠῸ ναυ]αύϊομβ ἴῃ ἴμο Ίοπς αποἰςδ- 

ἴοπς ἔγοπα ο ΑΡοοαΙΨΡΕΞο ἅτ οἱδοᾷ Ίπ πὸ Αάάοπάα αξ 

ΠΗίρρ. Βιιῖη. 
Ἔληις., .0. Ῥγύπιαδῦις, Βϊδμορ οὗ Ἠπάταπιοίατα νι Ν. 

Αγιοι, πιο αὈοιῦ 550 πυτοίθ ἃ οοπιππθη{ατγ οἩ ὑπο ἀροοᾶ- 
Ίγρβο {οππάρά ον απ ουτ]γ ΟΙ4 Τατ ὑεπύ. ἘῬτοραρίσ 

οἴθοᾷ ποιὸ {ποπ ὑπ οχἰταοϊς ππαᾷο Ὦγ Βαραβον ἔτοπι ὑπὸ 
ΡθΙίοίλεσα Μαασία Ῥαέγιων, Υο]. κ. ὙΠῸ χοπβίπσς οἵ 
ὑνο Ῥοτὑίομς οταϊυνοα ἴῃ ὑπ]ς ὑοπῦ (νἩ, 18--ἰχ, 10: χῖν. 

4-- 1) απο βαρρ]ϊθᾷ ἴῃ υπο Λάάσπᾶα ἔτοπι Ἠπίον» οαϊίϊοι, 

850], 1544. 

ΑΡΡΗΝΡΑ ΑΝΡ ΟΟΒΠΒΙάΕΒΝΡΑ ΤῸ ΤΕΣΤ ΑΝΡ ΝΟΤΕΣ, 

ΙΝ ἴἶιο (.οβρο]ς, ΒΥ {αν ἔμ ργοαύθι" ρατύ οὗ ἴλο χουᾶῖηρς 

ΠΟῪ βἶνοι Ῥο]οπο {ο ὑπὸ ΒΙπαΙ ΜΗ. (19). Του ὑπὸ βα]κο 
οἳ Ῥτον1ϐγ, ὑπ αγτηρο] δὲ 15 ου] ἑύοά αξίοτ ἐ]ιο ππηθγοαβ 

χοαβίπσς 10} βἴαπά ἴῃ ὑπὸ Βίπαί ΜΙ. ΠΟΥ ἴμοχο 15 πο 

σουγθούϊομ, απᾶ {ου υηοὮ πο οὐμον Δα που ὑν 15. Ἠογο οἶυοᾷ 
(6..χ. Μαῦξ, Π1. 16, ευθ. ανεβ.). Όπ ὕπο οὔπον Ββαπᾷ ὑπὸ βΥτῃ- 

Ρο] δὲ 15 ταὐα]ποᾶ (1) νιονο ὑπὸ οπἱσίπα] υπ ὑπο Ίας Ῥοσπ 
οοτγθοῖοᾷ Ὦ} οπο ΟΥ̓ πἹογο οἶλμον Ἠαπᾶς (6.7. δία. 1. 10, 
ἡμιν πα ἡμας), (9) π]ιουο ἴμο ΒΙπαῖ ΜΒ. αρτοοΒ 1 απο- 
ἔπου ααἰλον1ϐγ μοι οἰϊοα (6... Μαἲῦ. 11, 22, οὐ. επι, οἳ 29 
Ναζαρετ), απ (8) π]ιοτο 19 18 ορροβοᾷ {ο απού]ον δα μουν 
Ίμοτο οἶζο (οι. Μαϊ. 11. 10, βαπτ. δε). ὙΝλοχο ὑπὸ Βπαὶ 

ΜΒ. 15 ποὺ οἰνοᾶ (ή ἰἩ οὐ ει ὑμουὺ ἴλο ϱγπαροὶ δὲ), 1 αστοος 
τι Ὅν. Ττορο]]οβ» ἐοχύ, οχοορύ Ἠ]ονο ὑπ ἀἱογοποο 15 
οἴί]ον πιοτοΙγ οὐ μορυδρΒῖο 8] (ἃ Του βοϊθοὺ νατϊαίοπς οἵ 
Μα Κἱπα Ῥοΐπο Βονονου ποίαν) ον ἆπο πη(]ιοιῦ ἀουθὺ ἴο 

ἃ ππτηθδηΐηρ απᾶ Ῥητο]γ οἸογ]οαὶ ουτου. Βαὺ ἴῃ 81] οπξος 

οἳ φοπβιἄονα]0 αἰ ν βίομ οἳ Δα ον 105 ὑπὸ Βιπαϊ ο τϑδαϊηρ 

18 σἴνοη, 6ΥΟΠ Ὑοη 10 τοροσίς Τ).. Ττορο]]ο55 ἰοχί (6.7. 

Μίαν. 1. 6, οἵα. ὁ βασ.). ΑΔΒ απ αἀάϊοπα] βοουγ, 119. 

Βίνοαπο Ἠας νογ]βοᾷ 18. οὗ γγοτῖς Ὦγ Ὃν, Βογϊγοποτ)ς 

ραμ]ρ]οᾷ οο]]αίίοη οὗ ἴλο Οοᾶοχ Βἰπαϊίίοας (ος. 2, 1801). 

-. ΜαΠΥ τοαβῖπσς Τουπᾶ ἴῃ ἴλλο βΙπαῖ ΜΤΒ, ανο που αἱἰοσοί]ιου 

ἰο Ὧν. Τνοσο]]οςς πούθβ, 5οπιο οὗ παπι Ῥεῖπς Ῥγον]ουβ]γ 
ππ]κηούγΏ, απᾶ οἴμοι Ἱανίπσ Ῥουυ Θχο θα ἃ5 Ἰαο]ῖπα 
νοσῖς αποῖα] απ{]ιονζγ οι ο οαἰ ρα ὑπο 6 οβροῖς. Τη 
Ὠιο οπδο οἵ βοπιο γοπᾷίπος οὗ ὑπὸ Ιαΐΐου οἶαες ἐπ ογἱάσποο 
ΟΥ̓ τογεῖοπς απᾶ ραἰιήκίο αποϊαίοπς ας Ῥοοι Ιπεοτίος, 
Ῥαχ{]γ ἔποπα Γϊςςμοπᾶον ΕΒ αρραταίαΒ, Ρας Ώ]γ ἔνοπα ΤΥ ΟΥ 

ποίύθϑ. 
0 ποβροοῦ {ο ὑπὸ Ὑαἴσαν ΜΒ. (Έ) ὑμθ ὑαβὶς οἳ νοὸ- 

ν]βίοι 7611 ππᾶον ἐμνοο Ἠθαᾶς; (1) τοπποτα] οἳ ἴμο πποει- 
ἠαϊπίῖος απ]βίπσ Έγοπα «ἠποονάσπύ εὐαοπιοπίς οἳ αἰ ουθηὺ 

ο]]αΐους οὐ οὔϊδοιβ, απιά ἔνοπα ὑπ ξαοὺ ὑμαὺ ἴπ ὑπ Βτοῦ 
Όντο (οβροῖ5 πιαπγ τϑαίηρβ (ὐπαυκοᾶ 5.) τοδίοᾷ οἩ 1ο 
Ὄκριοβα ἰοφβπιουγ, Ῥαῦ ππογο Ἰπ[οτοᾶ ἕλοι ἴμο Βἰἶοποο 
οἵ ρο]ἱαίους; (2) Ἱπεονίίου οἳ γοπᾶῖπος Ἰσιοη οπΙγ Εγοπι 
Όιο Ἰαῤοβὺ οὔϊίομς, Ιπο]αβίηπα βοπιο σουυ οὐ 8 ΟΥ̓́ ΘΥΡΟΙΒ ; 
απᾶ (8) γοοὐβοαύϊοι οὗ βἰαὐοπποπί5 τοβροσίίπα ἐπ απ ουθαῦ 
Ἠοπᾶς οἵ ἐπὸ ΜΚ. λῖν. βύνοαμο μὰ8 ἔδκθῃ ας ῖς ῬΥΪΤΠΑΡΥ 
συϊᾷο ἐμ οἀϊύίου οἳ Ὑογοσ]]οπο απᾶ Οοὔζα ἴῃ ὁ ἐδοβίμηη!ο 

ἴψρο Ῥαβ]ροά αὖ Έοππο ἵπ 1808, υδίηρ αἶοπα τ 10 
ΤΊΒΟΒο μον [8 οὔϊδῖοι οἵ 1807, ἱποϊπαϊπρ ἐμ Αρροπᾶϊςκ οὗ 
1809, ΎΠιοτο Ών. ΤΎΘΡΟΙ]ο5. σἶνος Ῥαῦ οπο βἰαζεπιοπῦ 1ο- 
εροοἰίπσ Ὦ, οὐ πΊογο ὉΠ οπ]γ οαὖ οἳ πο ος πποτο βἰαπάς 
αἰ ποὰὺ Ὀχπο]κοίς, ὑπαῦ οπο ἶς ἕο νο ἔακου ἃΒ τα θα 18 {ο 
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Λάάοπᾶα ατο εἰ]οπί. Ὑ]ιοτο ὑπο ΟΥ ΤποΥο βία πα πυιμοτιῦ 

Ἠνασ]κοί5, ὑπὸ ἱππο τοπθῖης 15 Ἠστο ΘΧΡΙΌΒΒΙΥ τουοτᾷσά, ἃ5 

18 18 8150 1π Οὐ. οπξορ ὙὙΠΟΙΘ ΤῸ] οπο ΤΘΆΒΟΠ ΟΥ αποἰμοτ 

ιονο Ὡρρθαγοᾶ {ο Ῥο γόοτῃ Γον αποσγίαϊπίγ. Του ὑπὸ 
ἀπβμοι]0 ἀἰδοτταϊπα οι οἳ ὁ Ἠαπᾶς 10 Ἰα5δ ῬσοἨ ΠΘΟΘΡΒΑΥΥ 

ο ἐγιβῦ αἰπιοβί ΒΟΥ {ο Τεεμοπάονξ, 45 ἐμ νο]απιο οὗ 
ἔπ ἨοππαἨ ο 1ο Ἰπίοπᾶςά {ο οοπἑαϊπ πο πΠοίο τπ- 

οταπα{θ]γ τοπιαίης 5011 απραρ]ηρμοᾶ. Ἠοίμ ὑπὸ Ρραῖο 

ομἱσίπα] υπο οὐ {πὸ ΜΒ. απᾶ ὑπ θαι] Ῥα]ο ϱ0Υ- 
γοούϊομβ οἵ ὑπὸ οποϊοπῦ 5οοοπᾶ Παπ Ἠαγο ἴο Ῥο τοσονοτοά 

{γοπα ππᾶον ἐπ ἄπχ]κου τοἰγασϊησς Πα αἰογα ος οἳ ὑπὸ 

Ὠηνά, παπᾶ, πνλΙοἩ. 15. ῬγοβαΡΙψ ποὺ οἰάον ὕ]ναπ ὑπ ἰοπίμ 

εοπύτγ. ΜαΑΠΥ τεπάίπσς απ θυ θα Ὦγ Μαϊ απά ΘΆ}]10. 

οο]]αίους {ο π'μαῦ {Παγ οα]]οῦ {ο εοσοπά παπᾶ, παπά αοοοχά- 

πον την κοῦ ΒΡ ἴῃ Ὦν. ΤΡΘΡΘΙ]85Β ποῖας, ἃν ἀοσ]ατοί Ὦγ 

ΤΊΒΟμο που ἔο πᾶν Ῥοσυι Ἰηὐγοάπορα ΠΥ ὑΠῚῈΞ τουγ Ἰαΐο 
παηα, νηηοἩ οα Ὅν. Έτορο]]ορ” ῬΥΙΠΟΙΡΙῸΒ. Ία5 ηο 4ΏΡΤΟ- 

οἵα)]ο γα]ιιο: ἴῃ ΞΟΠ «πβθς {Π6 ουἱσίπα] Ἠαπά 15 Του ον] ἶσα] 

“Ῥαχροβος ὑπὸ ομ]γ παπᾶ, Ἰπογογον ἔμογοβονο ΤἱβομοπάονΕ 
Ῥτοποιποθ: ἃ οογγοοδίοη ἴο 6 ἅτ {ο {πὸ ὑγτιθ αποϊοπῦ 

βοσοπᾶᾷ παπᾶ, ὑπὸ τοπθίπς 15 σῖγεπ ἵπ ὑπο Λάάεπᾶα απᾶ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ῥ. ]. Μαι! 1. 158. 

ΤηΡοΥ, ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 8, ΙΙ 1 1. Δαυειδ δὲ αὶ Ῥ]ειο 

φον υ]έιι (86, Μαιῖ, 1, 6 [20]: Δε χι, 95 [10]. Που. ἵν. 7; 
χὶ. 92.) | 9. Ίσακ μἱ. [τὰ 6επιρον δὲ” (οὐ δὲ Που. χὶ, 20, 0] 

ο]. ΝΑ), οχο, Του, ἰἴχ 10: Πε). πἰ, 9: Λεῦ, 11. 18; νἱ]. 8 υἱ5, 

82; σα, 11. 91: Ισαακ Χ.Ν ἢ, 1, Ὀἱς; καί. 53; Μαχ. κα, 560; Ίωπο. 

Ἰ11. 84; Ἰέοπι. κ. 7; απ. ἵν. 98; Ποῦ, χὶ. 20. | 9. οπι. δὲ 10 

δδ εν Πα. δὲν, | 4, Αμιναδαβ 15, Αμιναδαμ 20. 1 Ναασσων Ρἱ8 

ΒΝ. | 5. 1 Βοεὲς υἱ8. | Τωβηδ υἱ8. |. 6. οη]. ὁ βασ. | Σαλυμων 

ΚΣ: Σαλώμωνα δὰν : Σολομωνα Ὦ. | 7. Σολομὼν ΝΤ: Σαλωμων 

δὴν, [Αβια υἱ5] Αβιουδ (Ὁ) ἴῃ Τμις, 111.). ντ Παμης, ὙΠοὺ.: 

Αβιας 50 ἐδ, 05}. Τοῦ. |. 7, 8. Ασαφ. 

ῬΡ. 3, 3. Δία. 1. 8 --ἰ!. 1. 

1.8. Οζειαν δὲ: -ιαν δὰ», | 9. Οζιας. 1 Αχαζ 15,] Λχας δν 

(ναι). 1 Αχ. 3.1 Άχας δὰ“. | 9, 10. Εζεκιαν, Ἠζεκιας ὮΝ. | 

Μανασσης} Μανασση δὴν, | Αμως. . 10, 11. Τωσειαν (-σιαν 

0): Ίωσειας. [0 195. γέννα 19 απίπη Ὦ. | τον Αβιουτ ΧΑ. 

ἃ. 1 14: Σαδωχ ὑῖς δὲ", ο... 1 Άχειμ δ": Αχιμ δὲν, | 

Ἐλιουτ ΝΑ οἷς οἰίωση νου. 12. | 10. Ματθαν 5, 18. χριστου] 

υἷα, Οἶοσπ, 401 : χ. 1.1 νἱὰ, ΟΙ. ἵν. 15, ἡ εὐαγγελισθεῖσα 
ἡμῖν διὰ τῆς γενέσεως χριστοῦ Ἰησοῦ χαρά :} ιυ χυ δ. Ο)/ 

απ. ]ωπᾶῖ κἰν. ἢ. 78. γένεσις δ. (ἡ Ογῖσ. ἵν. 15. Ἰρογ 0): γεννῆσις 

ΟΥ. (111. ἀῑκοτία, | οἨι. γαρ Ροδ µνηστ. | 19. }παραδιγµ. 

ΟΟΠΒΙαάΕΝΡΑ. 

ππαγ]κοᾷ ΒΒ’; απᾶ ΠΟΤ ΟΣ Ἡο οχρτοβςος Οὗ οἰ Ποὺ πγ]ιο- 
{πον ὑπ {πἰν μπὰπα Πὰβ Ιπίτοᾶισσα ἃ Γποδα τολαϊησ ΟΣ 
πΠοΤΟΙΥ ΤΟ] ουγοα {πὸ Ἠπος οἳ {πὸ 5οοοπᾶᾷ παπᾶ, οὐ νπεί]μετ 

ΑΠ ἃποϊθηῦ οοιγΘσΒοἩ 15 ἆπο {ο ἃ εοοοπά ἰποπσῃί οὗ ἐπα 

ον]σίπα] Ἠοπά ου {ο ἴλο εοσοπά Παπά, {πὸ ἀοιθὲ 15 τοσογᾶσᾶ. 

Οὐ {π6 οἴμοιυ Ἱαπᾶ γμονογον ἃ ΒΒ" ἴῃ Ὧν. Τνοσε]]ορς 

ποῖθς 15. ποῦ οκΡτοβδΙγ ταβος, 1 5ῃου ἃ ΡῈ σαπος]]θᾷ, ας 

τολαίησθ ἄπο [ο ὑπὸ ὑπ|να Ἠαπᾶ Πο Ῥγασἰιοπ]]γ οπ{ριάο Ὅν. 

Ἐνοσθ]]ος”5 Ἠπη ία. ΤΉΘΥ απο ποῦ οἰξοῦ ἴῃ ὑπο Αάάοπᾶα 
οχοορῦ ΤΟΥ ΒΟΠ19 5ροοῖα] ΥΟΑΡΟΗ. 

Τη ἀοαΗποσ γη ὑπ οὗμοι πποῖαὶ ἄτοεις ΜΡΡ,. Μν. 

ΒΙΘΊπο ας {ο]]ογγοά {πὸ βαππο Ῥ]απ ἃ5 ἴῃ π6 οᾶξο οὗ δὲ, 
οχοορῦ οὗ σοῦνθο ὑἐπαὺ ἐ]λο ΒΥΤΠΡΟΙΒ ΓΘ ΠΘΥΘΙ οτηϊ θᾶ. 

Τη 1 Οονιπίμίας, 1 απιᾷ 2 ΤΠοββα]οπίαηΒ, απᾶ Ἡ τ ννΒ ἃ 

ἔθιν σου υθούϊοηβ Ἠαγο Ώου. ἰακοπ τομὴ ποίθβ οὗ ἃ ἔγθβῃ 
δχδτηϊηαύίοη οὐ 17 (566 αμογο, Ρ. χχῖν.), Κἰπα]ν Ἰοπί Ὦγ 

Δῖν. Υαποζζζιανῦ. 

Οµπ ὑπὸ Αάάσπάα ἃπα Οογίσεπᾶα Γον ἐπ ουϊάθποο οὗ 

Μουβίοηβ απά Επίμετς οποισ] Ἠας Ῥορῃ 5814 ἅθονο. Νο- 

Ώήπσ Ἱπ ἴπο ποία οι τοΓιγος οκρ]απα[ίοπ Ἠστο, 

ὋΟπ ἴμοα πααχ]κς Τ, ΤΤ, απᾶ ἆ 566 Ρ. χχχὶ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

Εἰ. δὰ Ῥίορι. 1, 992. | 9ἱ. οὔ. αυτου 19 δὰ" (νά). | 25. 

κυριου] οπη. του. | 95. καλεσεις Ομίάαπι αρ. Οτῖσ. {πὲ | οπη. 

αυτου δὰ (να). | ὁ θεος ΒΝ. |. 94. εγερθ. | ὁ Τω.7 οπη. ὁ. | 

την γυν. αυτου] Ῥίασπ, Μαριαμ ὅθι, ΤΙ6ὺ. (ἑαυτου δν.) | 

95. υἱον δῖ. αλά. ΙΙ  Π. 1. του βασ. δὰ" οἱ ὁ; ΟΠ]. του δὲν, | 

Ἱεροσολυμα. 

ΡΡ. 4, 5. Μαιΐ. Ἡ, 9---90. 

Π, ὃ’. αστερα εν 832: αστεραν δὰ (ναι). |. 8, ὁ βασ. Ἡρ. | 5. 

οσα. αὐτῳ δὰν, Το]. α.ο. [}}. οὐ". | 6. εξ οὗ. [οπη.γαρ ἂ3: ΒΔ}. δὲν, | 
οιη. μοι δΝ”. | Ισραηλ] Τηλ. Χ (αν βοπιρον, 18. Ἰοοῖβ οχοορεῖο: 
Ισλ [μιο. 1. 16, 51; 1ϊ. 84; δ. ἴ. 31; Που. ν, 8; Λο, ἵν. 10; 

[σν. ο, 515 ἸΧΗ: Ἄροο, πα νὰ Ὁ αακιο. 1σηλ Που. κ]. 

99, Λοαί. κ. 86; χἰ, 17: Ἰσραὴλ Μαν. αν. 83: Ἱσδραηλ Λοι. 

Ε ακνὶ, 90.) {{| 8, εξετ. ακρ. || 9. εσταθη. | 10. αστεραν ΧἨ. | 

11. ειδον. ᾖ 19. εἰς τ. ἑαυτων χωραν δ. 1. α.ὐο. Ἰ 19. 1 φαιν. 

᾿ κατ᾽ οναρ δὰ. Μορ, Τμου,: εφ. κ.ο.τ.]ω. Ὑαἱς. αὖ... 01}. 

(αονήσο κανα.) | 15. Κυριου] πο ῬγάσΠῃ. του. |. 17. δια Τερεμ. ἢ 
18. οἱΠ. θρήνου και. 1 Τηθελεν. |. 19. φαιν, κατ᾽ οναρ δὰ. ΜΟΠΙΡΙ. 

(11. Τη [γα.) 

ΡΡ. 6,7. Μαϊ, {ἰ, 51 ---ῖ, 16. 

Π, 91, εισηλθ. | 93. 1 ον. επι δὲ. τω. Π. Ὦ. Ἱ. 8, |. του πατ. 

αυ. Ἡρ. ΏΝ. Ἐν, Π. Ὦ. | 99. ἢ Ναζαρὲτ ΒΧ. | ὑπο Βὺ: δια 

Ν΄ «παρα Ραηοιῖδ ποίαθαμπ. γαάδΗς. ἀο]ο115,᾽). | 90, Μαριαμ Χ. ᾿ δὰ κι {Π| ΠῚ. 1. δε, 1 2. ΤΓοπι. και. | 8. δια. 1 4. ἣν αυτ. ἢ 6. ο). 
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ΑΡΡΕΝΡΑ ΕἼ' ΟΟΒΒΙΑΕΝΡΑ. 

παντες. | Ἱορ. ποτ. | οἵη. ὑπ᾽ αυτου Χ: Ἠαῦ. δὲν, | 7. 7 αὐτου 

δένα; {Γοπη, 83. (ΠῚ, κα 1.) ]. 8. καρπον αξ. |. 10. ηδη δε] ποπ 

αζά. και. |. 11. μὲν γαρ 8". | ὑμ. βαπτ. δὰ: εν ὑδατι βαπτ. 

δὲν, |. 19. σιτ. αυτ. ἃ: οπι, αυτ.] ἀε]ο Ίγεπ. οὐ πο. Ἱπε]. «51. εὖ 

Οἰοηι.} αποθ. αυτου] ᾧ οπι. αυτου ἓΝ. (4616 Ίγεπ. οὔ πο, 1Π0]. «791. 

οὐ Οεπι.)|| 14. Ὁ πιὰ. Τω. δὲν γε] ῦα; τοπ. ἐδ Ἐς | 15. Ὁ πρ. αυτ. 
ἡμιν δν: ἡμας 3. |. 18. βαπτ. δὲ Χ: και βαπτ. Ῥ. | Βαῦ. ὁ τς 

Ῥ. | ευθ. ανεβ. 

ῬΡ. 8,9. Μαιέ. 1, 16---ἴν. 16. 

Τοχύ, ἵν. 6. Ὑ α]ρ. Ίσεσο «πο [οπίο οἴοπάας δὰ Ἱαρίάσιι 

Ῥοᾶ σπα.” 
11.16. ανεφχ. | αυτῳ Νν: Τοπι, ἐδ τ, | πνευμα θεου ἰδ: 

το πν. του θ. Ῥ: ΟΠ1. του θεου ο. πι. | Ἷ καὶ ερχ. ἴλδα; {7 οἵη. και 
3, { επ | ΒΕ. ἐπ᾿ αυτον Ῥ. |. 17. Συ ει (οἴη. προς αυτον) 

τ, Π1ον. | Τηυὸ, Ὠσ οι «(νά (9) Ῥ: ευδ. δὲν, ΟΥίᾳ. 11. σοὰ. Ὑομ. |] 

ἵν. 1. τοτε ὃ ιο. | ανηχ. | ὑπο τ. πν. εις τ. ερ. | 3. τεσσερακ. 

υἱ5 Ἐὰ, | και τεσσ. νυκτ. |. 9. προσελθων] πο! δα. αυτφ. 

ειπ. αυτ. | εἰπὸν ἵνα Νὺ. | 4. ὁ δ᾽ αποκρ. Νὺ. | ὁ ανθ. | αλλ᾽ 
εν] Τεπι. |. δ. εστησ. | 6. και λεγ. ΒΝ οὐ ὃ : καιειπ. δὲν, | 

οἷ, του Ὦ3 (22). || 8. δικνυει. | 9. και ειπ. | σοι παντα. | 

προσκυνησῃς. | 10. ὑπαγε] ποπ τα. οπ. µου. | προσκυνησῃς. | 
19. οπι. ὁ τς. | ὅτι Ιω. δὲ: Ἰω. ὁτι ΝἨ. ]. 18. καταλιπων. 

Ἰ Ναζαρεθ 3: -ρα ὃν; -ρετ Ὁ (ποπ ἈἨ): -ραθ Ἀντ. Ηίον, | 
Καφαρν. | τ. παρα θαλασσαν ὃ: -σιαν ΝΕ 1ρεο τοὶ δ, | 
16.  σκοτει ΝΕ: -τιᾳ ὅν, | φως ειδεν. 

ῬΡ. 10,11. Μαέ, ἵν. 16---τ. 19. 

1.18. παραγων δὲ Το. ΤΗΘοΡΗ. 81. ἵν. 6. | οἵη. ὁ τς. | καλουμ. 

ἔὺ; λεγομ. 8”. [1 ἄλεεις ΒΝ ἢ: ἁλιεῖς δὰν, Βἱο οὐ νοῦ. 19. | 
19. οπι. ὁ το ἐξ. Έως. ΤΠοῦρἢ. | ὑμας] αάᾶ. γενεσθαι δὲν : οπι. 
1γις. ΈΠσορ]ι. |. 91. αυτου δὲ οὐ Ὁ: ἑαυτοῦ δέκ, |. 99. το πλοιον] 

οὔ, αυτων ἐδ" (ποθὴ Έθ, ΤΠοοΡΗ.). |. 98. περιηγ.] {84, ὁ ιο | 
εν ὅλῃ τῷ Γαὰλ. Ὦ. (οσα. ὁλῳ δὲ"): ὁλ. την Γαλ. δὲν: πο δαά. 
ὁ τς. 1 διδασκων] αἰ. αυτους δὲδ : οἵη, ἐὰρ, | 94. ΤΓ εξηλθ. ] 

ὁλην πασαν. | {ΐ και δαιμ. |] ν. 1. προσηλθαν δὲ: -θον 

δὺ, | αυτῳ ἐᾷ. Ονἰφ. Π. 4961 οοᾷ, Ὑοπ. |. 4, 5. Τ µακ. οἱ πενθ. 

Ἀπίο µακ. οἱ πρ. ἃ (Τετι. ἆο ραῖ, 11: ἄο]α 6αργα.) | πενθ.] αάά. 

νυν δν. |. 9. Τοπ]. αυτοι (7 Ἠα8. πι.). |. 10. ένεκεν. | 11. οἵη. 

ῥημα δὰ, Εις. ΤλσομΗ. 91. ἵν. 27. 1 Τ ια, Ψευδοµ. ({7 οἵη. 

Ἔπς.) | ἕνεκα Β. | ἕν. εµου δὰ, Έιρ. ἀϊ8, Τεγί. ἄςο [ηρ. 7. 

ΡΡ. 19, 13, Μαέ, ν. 18---91. 

ν. 13, ἅλα 015 Βοος, |. 16. εργα Ὁ" (ΟἿχ Β3). | 18. αν 35 οπι. 

5: πὰ}. Ὦ5. 119. ὃς δ᾽ αν ποι.... «των ουρ. 98: οπι. 3. | 
90, Τὐμ. ἡ δις. ΒΝ, ΟΥ. Ῥτου. 93 Τῇ, . 81. 1 ερρεθη. |. 395. 

ὑτι ἐδ: ο], δὲν. | Τ οπι, εικη δὲ (ἀο]ο Δ3). Ομ. Ερὴ, Οταπι. 

197 ἀῑξοτίο (ει Ῥτον. 20 Μαϊ); (εοπΕ. «Τμδί. ΑΡ. 1, 16): Τ παν. 

Ν.Ν, Ομίάαπι αρ. Οτῖφ. Ώρὴ. 1 ῥαχα 83: ῥακα ἂν, | 25. Τκακει. | 
95. μετ᾽ αυτ. εν τῇ ὁδῳ. | ΤΥ οπι. σε παραδ. (Ροδί κριτης). |. 27. 

Ἡ ερρεθη ΒΝ: ερρη. Β”. {πο πάά. τοις αρχ. |. 38. επιθ. αυτης 

δέθα; Τεπιθ. ἐαπίαπι 3. |. 50. και μὴ δν: η δὰ, 1 εἰ γ. απελθ. | 

81. Γερρεθη Ὦ3Ν: ερρη. 155. 1 δὲ δὲν οὐ ὃ: ο), ἂν, | οπι. ὅτι. 

ΡΡ. 13, 12. Μαιΐ, ν. 81] ---νὶ. 2. 

γ. 89, πας ὁ απολ. | µοιχευθ. | (Τ) και ὃς αν (εαν δὶ") απολ. 
γαμ. µοιχ. |. 95. Τερρεθη 38: ερρη. Β΄. || 58. µητε δὲν εἴ 9: 

μηδὲ δ», 1 τριχα δὰ: τριχαν δὰ, 1 ποι. ἡ μελ. | 37. εστω δὲ, «7ιθί. 

ΑΡ. ἴ. 101 εσται Οἴοπι, 812 (4610. εαρτα.) | ναι ναὶ καὶ ου ου 

(σιωι. Οἶσπ. υ15). Ποπι. ΟἹ, 8. 55 εοᾶ. Οἱ{ου. |. 38. Γερρεθη 
τ: ἐρρη. Ὦ". |. 99. αναστηναι] -σταθηναι | ὦ ῥαπιζει | Τεις 

δ; {7 πὶ ὅλοι, 1 σιαγ. σου] {οπ.σου. | 40. αυτῳ Ἀ:3: τουτῳ 

ἐν 1 ἵματ.] αά. σου. | 41. σε] σεεαν. | ενγαρευσφ. | 45. σε 

δ; σοι ΧΣ. |. δος. | 45. ερρεθη Ὦ5Ν: ερρη. Β5 ν.3 (εὖ ἵτα 

ἀαϊπσςρβ). |. 44. οπι. ευλογ. τους καταρ. ὑμ. ὃ. ΟΥἱᾳ. 6α]]. κὶν. 
9, 103, | οἵη. καλ. ποι. τους µισ. ὑμ. δὰ. ΟΥἱᾳ. 111. 1 οπ. επηρ. 
ὑμ. και ὃν. ΟΥἱᾳ. απ], [1 οἱ. και βρεχ. ε. δικ. κ. αδ. δὲ": Παὺ, 
ἔδα, 45. τοις Ογῖφ. ἀπ]. |. 46. οπι. ουχι ἔξ: Ἰναῦ. 80, | οὕτως] 

το αυτο. | 47. αδελφ. | εθνικ. | το αυτο. | 48. ὡς. | ουρα- 
γιος. |] νἱ. 1. 17 προσεχετε δὲ ἐδ: Τοἱη. δε ΘΥΥ. Ἠ]ου. | δικαιοσ. 

ΔΣ εἰ Ὁ; ὅοσιν ἵνα. | Τοπ. τοις Ν: Παὺ. ἐξα, 

ΡΡ. 10, 17. Μαίι, γ]. 9---90. 

νἱ, 3. ἀμὴν 1.15, || 4. ἡ σου ελεηµ. ἢ Ν”: ῃ σου ἡ ἐλεημ. Β 35. | 
Πῃ, 8, ἡ Δ.] Ἰορο ἐφ Δ. | αποδωσει] οπι. αυτος. | σοι] οπη. εν 
τῳ φαν. || 5. προσευχησθε δῆ; προσευχὴ ουκ εσεσθε Χ3: προ- 

σευχησθε ουκ εσεσθε ἧλοι, | ὡς. | ὅπως] οπι. αν. | ὑμιν] οπι. 
ὅτι. |. 6. Τταμειον Ὦ8. | τῳ Ροδί σου. | αποδ. σοι] οἵπ. εν τῷ 

φαν. | 7. 1 βατταλογησητε. |. 8. γαρ] {αἀά. ὁ θεος δὰ". |. 1ο. 

[Τελθατω. | ὡς] “ Θιοᾶ ἵπ Ρἱοσίδαιιο σοι, Ἱασῖμιγ πιασίααθ αὐ 

οχαπῖῦας [ορποπίαίαν ” “ως. ἆο ἀο. Ρ0Υ5. 6: οτι. ὡς Τετ. ἄς οΓ. 

4. (7. 905. 811 (εοᾷᾷ. ορί.). [ γης] οη. της. | 19. αφηκ. δὰ": 

αφιεµεν ἵει, (Ογῖφ. 1ο. τ, 994). |. 15. οπη. ὅτισου .. . αιωνας.] 
Οἵ. αµην ἴδ, (31ρτ. 905 (ἀε]ο εαρτα). |. 16. οπ. τα παραπτ. 
αυτων. | ὑμων 19] ὑμιν δῆς ο. [. | 16. και ὑταν δὲ δὲ: ΟΠ1. και ὃν 

οὖν (νά). 1 ὡς. | οπι. οἱ δ", |. τα προσ. το προσωπον τὰν 

(πο ε3). ᾖ, 91. Ῥδί. | προς αυτων. [ἀμὴν δα; αάᾶ. γαρ 3. | 

οπι. ὅτι. | Ί8.τοις αὐθρ. νηστ. | κρυφαιῳ Ὀῖ5. | πατὴρ σου] 

ΟΠ]. σου ἐδ : Ἠαὺ. δέρας, 1 οπι. εν τῷ φαν. |. 19. αφανιζει ΟΡἱᾳ. 
Ῥιου. Ρ. 90 ΤΙ, |. 30, ουδε] και. 

ῬΡ. 18, 19. Μαι, νἱ. 9] ---γΙ. 9. 

γ]. 91. σου 5. | οπι. και πι. || 95. οφθαλ. 19] Ὁ ποπ αάἀ. σου 

δὲ, Ομ. Ῥνου. 95 ΤῊ, | οπι. ουν. | Τ ῃ ὁ οφθ. σου ἁπλ. Χ. ας. 

Γ.01. 1 238. πον. ῃ δὲν: Μαὺ. ῳ Ροσί δὲ 3. | 24. µαµωνᾳ. | 90. 
ἆ ΟΠ. ἢ τι πιητε. | 96. αποθ.] Ρίασπι. τας δν. |. 397. οπι. µερ. 

(Τενι. Βροεῦ, 90.) || 38. αυξανουσιν ου κοπιωσιν ουδὲ νηθουσιν. | 

59. επιζητουσι. | γαρ 29] δὲ ἂν, ῥ.0.91.1. Μεπιρῃ. Ἀντ. Ῥατ. 

6ρ;.)ῖΕ. | ὁ πατ. ὑμ. ὅλα, θωδί. ΑΡ. Ἱ, 15: Ῥίποιη. ὁ θς Ν3: 
οἵ. ὑμων ΟἼεπι. 995. Πο. Οἱ. 1, ὅ5 (οοᾷ. Οµ1οῦ.). | οπῃ. ὁ ουρ. 
ὃν, Οἶεπι. 999. | χρήζετε Β΄": χρητε Β΄, | οτι. ἀπ. «Γι. || 98. την 
βασ. και τὴν δις. αυτου ἰδ. 1: γορπυπὶ εἰ ]αδίαπα 1)6ὶ (ρ7. 
910. 340. 807. (ἀο]ο εαρτα.): Ροςῦ " 679) δαὰ. “ (οὗ, 245: «Τις1.). 

|. 84. αυρ. μερ.] πουν αά. τα. | εαυτης δὲ : αυτης Β. [] νι. 

9. µετρηθ. |. 8. τὴν δε δοκ. τ. εν. τ.σ. οφ. δῦ, | 4. ερεις] δὲν, 

6105}. τ λέγεις 3. αὖ... Ποῦ" 1. ΛΙ. Γιο. 1 τῳ αδ. σου] αά. 

αδελφε. 1 εκ. |. 5. εκ του οφθ. σου την δοκ. δὲ. Οτἰᾳ. ΕΡΝ. ΟΓ. 

1950. |. εκβαλλειν. | 6. καταπατησωσι». | 8. ΤΥ ανοιγησεται. | 

9. τις] αάά. εστιν Ρ3Ν. | ὁν] αάά. εαν δὲν: ο). Ν. 

ῬΡ. 90, 91. Μαι. η]. 9---97. 

Υἱΐϊ, 9, αιτησει. || 10. η και. | ιχθ.] οπι. εαν. | αιτησει. || 19. 

ουν δὺ: οπ. δὲ 5, | αν] Γεαν. | ποιωσιν. | 18. εισελθατε. | ἡ 

πυλη ἂν: οπα. ἐδ ἧς ο, 664. Οἱ. Μι ΟΥ. 59. |. ὁπ. εἰσιν δὰ 
(ια Τ1ιοῦ.). 1 εισερχ. ΝΤ: πορευ. δν. | 1Η. {ότι Β δε τι 55 

Νὺ (νά Ὁ) οὐ 5: ποὴ δά, δε ὃν. | οπι. ἡ πυλη Οἶσπ. 664. ΟΡίῃ. 

Μι, |. 15. ΤΙ οπι. δε. || 16. σταφυλας. || 17. καρπ. καλ. ποι. | 

18, Ἱ. 1. οσο δυναται. 1 ποιεν 15 Νδ. Τ ενεγκειν δὰ" (νά). | 
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ποιειν 30 δὲν οἱ τὰ : { ενεγκεν ἐδ (ΟΥίᾳ. 11]. 9607 :) (οἱ ἀο]ο 
επρτα). | 19. παν] οἵι. ουν. |. 30. απο. | 21. τα θεληµατα 

ΝΑ. | τοις ουρ. | 3935. επροφητ. ΒΝ. | δαιµονια] αἀά. πολλα 
ΝΑ. [ εξεβαλ.] εξεβαλλοµεν ἐδ Ἐ (-λλωμεν 1. [616 βπργα]). | 

94, Έτουτους Ὦ" πηανα. ἐδ: 1} οσα. Ὦ3, | Τὐμοιωθησ. δὰ : ὁμοιωσω 

αυτον] αάάο «(νιᾶ. Ίωιςο, νι. 47). | [ 55. 

Ἔ ηλθον. | προσεπεσαν ἵδὺ : -σεν ΝΑ. |. 26. αυτ. την οικ. | 

αμμον] ψαμμον Χα, |. 97. ηλθον] ηλθαν, | οπι. και επ». οἱ 

ανεμ. Ν. 

αὖτ. τὴν οικ. 

ῬΡ. 39, 38. Μαιῦ. νἱῖ. ϱΊ--- 1, 16. 

γΠ. 97. προσεκοψαν. | 98. ἐτέλεσεν. | οἱ οχλ. ῬοΞὺ ἐπὶ τῃ ὃ. 

αυ. δῆ, | 99. γραμμ. αυτων. | ΤΟΠ Ἠαῦ. και αἱ Φαρ. [}}ὀ υΠ, 
1. 7 καταβαντι δὲ αυτῳ ΧἩ: καταβαντος δε αυτου ἰδ". || 32. 

προσελθ. | 5. την χ.] την χ. αυτου ᾿δ ἢ οὐ «. Θγγ. Οἱ. Ῥἱ. | 

αυτου 10] τἀ, ὁ Ἱς πι. (4οἷο Ἱπβνα). Γιά. 1.: οι. ἐδ. 1 οἵα. 
ευθεως Ν΄. 1 εκαθαρ. δὰ: 1 εκαθερ. Ὦ. | 4. λεγει] ειπεν δν". ἃ, | 

αλλα. [ προσενεγκε. | Μωυσης. || δ. εισελθοντος δε αυτου. | 

Καφαρν. 1  ἑκατονταρχης ἢ: -χος ἂν, 6. 1 οπι. κυριε δὲ Ἐ 

ΗΔ 641. | 7. Ὁ ΒδὉ. και. | 7 οπι. ὁ τς. | εγω] ΡΙΑΟΠΙ, ακολουθει 

μοι ὃν. |. 8. Τ αποκρ. δὲ δη: {Ὶ και αποκρ. δν. | 1 ἑκατον- 

ταρχης δὲ: -χος ἕν, | εφη] ἵ ειπεν δ, | λογφ. | οπι. ὁ παις 
µου ἃ. ΟΓἱᾳ. Ἠποί. | 9. ὑπ. εξ.] 1 αἀά, τασσ. | 10. ακολ.] Τ 11οη 

πζᾷ. αὐτῳ. 1 παρ᾽ ουδ.] Ἰουδε. | Ἡ εν τῷ Ισ.τοσ. πισ. | 13. 

εκβληθ. ἂν": εξελευσονται δδ ἢ, ἃ. ΘΥτ. ΟΥ. εί. Πογαοὶ. αρ. Ογίη. 
Ίν. 176. Οργ. 985 (οοπίτα 208): 1νδαπί α.ὃ.6.9}.}.. Ίτεπ. 281. 

Ἐκ. ΤΠΟοΡΗ. (5Υ9.) ἵν. 5. | 19. 7 ἑκατονταρχῃ Νγ: -χῳ ἂν. | 

και ὡς] {7 οπι. και ὃν. Ες. ΤΠ. |. παις] οπΙ. αυτου. | εν τῃ ὡρ. 

εκ. δὰ : απο τ.ώ.ε. 15. ΤΗ. |. και ὑποστρ.. .. ὑγιαινοντα δὰ 
οὐ ὁ; οἴη. δὺ, | 15. διεκονει Β. | αυτῳ ἰδ; αυτοις ὃν. 

Μαέ, γΠ, 16---Ικ. 2. 

111. 18. πολλους] Τ οτι. Ντ: { Πα, Νε, | Τοχλουο | 21. 

οτη, αυτου. | 99. Το). ἐς. | λεγει. |. 98. πλοιον] ΡΓποπη, το ὃν 
εεττ οτη. δὰ», || 94, ὑπο] απο ΒΒ". | 95. προσελθ.]ποι αάά. οἱ µαθ. 

αυτ. ὃν. Ες. ἵπ ΤΑ. 6949: οἱ µαθ.] ἀπο. πο]. «Τις. ---θ190.” | 

Τοπ. ἡμας. |. 96. τῳ αν. 3: τοις αν. Ἀν. |. 97. και 10. | αὐτῳ 

ὑπακ. | 238. ελθοντος αυτου δὲν ; ελθοντων αυτων ᾿δῇ, | Γαζαρη- 

νων δῆ: Περγεσηνων δια, | 399. σοι Ὦ. | οπι.ιυ. | βασαν. ἡμ. 

ῬΡ. 24, 25. 

Νὺ; ἡμ. απολεσαι ἰὸς, ] 31. αποστ. ἡμας. |. 99. αυτοις] ΠΟΠ 

τα. ὁ το. |. Ἰαπηλθον. | εἰς τοὺς χ. | ποπ Δ64, των χοιρ. | 

απεθαναν ὃν. | 84. ὑπαντ. | του ιυ. | ὅπως μετ. |] Ἱκ. 1. 

ΠΟΠ α. ὁ τς, 1 οΠΙ. το. || 3. προσεφ. 

0). 26, 27. Μαι. ἱκ. 2---17. 

Τοχ!, Ικ. 8. Τ.ορο εἶπαν (Τνερ.); 6. τὸν οἶκόν σου (Ττερ.); οἵ 

19. ἀλλὰ (Τχος.). 

ἷχ. 9. αφιεντ. | σου αἱ ἁμ. | ὃ. ειπον. | 4. Τιδων | ἵνα τι] 

οτι. ὑμεις. |. δ. 1 αφιοντ. δὰ : -ιεντ. ΝΔ, { σου αἱ ἁμ. | εγειρε ὃν: 

.ραι Ὦ. 1 ου]. και ὃν". Τμοῦ.: Ἰαῦ. 0, | 0. ειδ, 1 Τεγερθεις.| 
ὑπαγε] πορευου δὲ”. | 8. εφοβ. || 9. ὁ τς εκ. Νὺ: οπῃ. εκ. δ. | αθθ.! 

και λεγει] οπι, και ἂ3. 1 πηκολουθει. | 10. οπ1, εγεγετο ὃ3. | 

ανακειµενου αυτου δια: ανακειµενων δὰ ὅς 1 και ιδου] οἵη. και | 

τελ. κ. ἀμ. Εις. ΤΠΟοΡΙ. Ὦγν. Υ. 98. | οπι. ελθοντ. ΝΑ α. ΤΊ, 

. 1ης. Ὁ). Εν ΤΠοορΗ. | 11. ελεγον. | εσθ. ὁ διδ. ὑμ. |. 195. 17 οπι. 

το. 1 ειπεν] ΟΠ. αυτοις. | τατρων. 1 αλλ’. |. 18. ελεος ὃν. 

Ποπι, Οἱ. 1. 56. 1 αλλα. | οἵη. εις μετ. |. 14. πολλα δὲ (οπι. δὲ δ): 

πυκνα ἵδη νο] ῦ, | 10. οπι. αυτου ὃν. |. 17. απολλυνται. | αλλ) 

οι’. Υε. εις ασκ. και», βλητ. 

Μα. ἴχ. 17---58. 

κ. 17. αµφοτεροι. |. 18. προσελθ. ΝΑ: εἷς προσελβ. δὰ: εισελθ. 

ἐδο (εἷς ελθ. Μοπιρ]ι,; ἀο]ο Ἱπ[γα). 1 οπι. ὅτι. 19, ηκολουθει. | 

30, αἵμαροουσα δὲ: αἵμοροουσα ἃς, |. 51. οἵη. µονον Ν”. || 23. 
ιο δὲν: οπη, δ, | στραφ. | θυγατερ. || 24. ελεγ. | οἵη, αυτοις. | 
ειδοτες ὅτι απεβανεν δ, |. 96. ΤΙ αυτης. || 37. Ταυτφ. | κραζ.] 

κραυγαζοντες. | 1 υἱε. |. 398. ελθοντι] εισελθοντι δὰ". | ἔπρε- 
σηλθον. |) οἱ δυο ἐδ, | ὁ πο] ὁπ]. ὁ ΔΣ. |. δυναμαι] αὐά. ὑμι 

ΧΡ σον, 1 τ. ποι. || 90. ανεφχ. | οπ. αυτων 3. 1 ενεβριµηθη 

Βὲ, | 81. ὁλῃ δὲ: οι, ἐξ, | 85. Τοπ. ανθ. |. 38. πο πάά. 
ὅτι. [0 84. ο. εν ΝΕ: Παῦ. Νὺ. | 95. οπι. και 890 Ντ: Ἠαῦ. 

δι εν τῷ λ. δὲ, | καιηκ. αυτῳ Ν”. | 36. εσκυλ, | εριμμ. 

ΒΝ, | 1 ώὡσει. 

Ρο. 58, 99. 

ῬΡ. 80, 81. Μαιξί, κ. 1---19. 

κ. 1. εκβαλλειν. |. 9. 1ακ.] Τ Ῥτασπῃ. καὶ δὲ δ, 81. Ηϊου.: ΟΠ], 

Νο, 2 τι5. ΤΠεορΙ. 9γτ.Υ. 38, |. 8. Μαθθ. | Θαδ. ἰαπίαπι δὲ : 

Ῥτασπι. καὶ ἐὰν. | Θαδδαιος. | 4. Κανανιτης. | Τουδ.] Ῥίαοπι. οὐ 
44, ὁ Ες ποὴ ἐὰν, 1 Ίσκαριωτης. | ὁ και παραδιδους δὰ 

(ὁ και παραδους ἓ” εὐ 5). | δ. ο. λεγων 93. | οπη. εθνων 83: 

μαῦ. δδὺ. | 8, νεκρ. εγειρ. ππῖε λεπ. καθ. δὰ οὐ 5, |. 9. οπ. μηδ᾽ 

αργ. ᾿ξ: Ἰαῦ, Νὺ. |. 10. ῥαβδον. | της τροφης ΟΥἱᾳ. Μαι. 

Ον, 76 ἀῑδογίο, | οπι. εστιν. | 11. εις ἦν Ῥ. | οτ.η κωµην ΟΥγἰᾳ. 

σα]]. πῖν. 2, 11 (πον Ὦγτ. Πίου. Τοπ.) | εν αυτη τις. | 19. αά. 

λ. ειρ. τ. οι. τουτ. 83 οὐ οὐ; οπι. δὲν (νά (κ) οὐ “5, |. 18. ελθατω. | 
γεφ'. . 14. αν. | µας ΒΧ: µην δεξηται ΒΞ τηᾶγρ. : µη ὃ. Β5 

πιαγσ. | εξερχ. εξω. | οπη. της 20. | πολ.] 864. η κωµης. | 

κον.] 1 δα. εκ. | 15. και] δα. γη. 1 1 Γομορρων. |. 16. εν 

μέσῳ. 1 ὃ οφις Ν'. Οἱ. Π. 9. (1ἴνετο Ιᾳπ. Ῥο]γο. 3 5ἶπο ὁ) : οἱ 
οφις Ὦ: οἱ οφεις Ονίᾳ. 6181], κῖν, 3. 95 εἰ. (5. 4.). | 19. παρα- 

δωσιν. 

ΔΙ, κ. 19 ----δ. 

Χ. 19. λαλησητε 90 Πὶδ, | 91. τεκνον] ΠΟΠ ΡΙΒΟΠΙ. το Β. | 23. 

ϕ. εις την ἔτ. | Τσρ.] ἆ Ρίασπι. του. | { οπι. αν. [ 34. διδ. αυτου «| 
90. τον οικοῦ. ΒΝ. 1 Βεεζεβουλ. | επεκαλεσαν τί -σαγτο 

ἀνε, τους οικιακ. ΒΝ: τοις οικιακ. Ὀ'. |. 38. και µη φοβεισθε 

ἐδ: και μὴ φοβηθητε Β. Οτγῖφ. Ῥτου. 16 Μαϊ. Ποιι. ΟἹ. αν]. δ. | 

αποκτεννοντων. | 1 φοβεισθε δὲ Πὲδ: φοβηθητε δὲ Ποηι. ΟἹ, | και 
ψ. 1 Ψ. και τὸ ἐδ: την Ψ. κι τὸ δὰν, | 29. ἐπὶ τὴν γην ὃν. Οτγὶρ. 

61]. χῖν. 9. 1031 εἰς (την) παγιδα Οτῖφ. απ]. 50. ἘΡΒ. Οὐ. 901. | 
αάᾷ, τον εν ουρανοις (Ογῖφ. Ερὴ.). |. 80. αλλα Οἰεπι. 308. | 

αάά, ὑμων Οἶει, |. 81. φοβεισθε, 1 33. εν αυτφ. Ονίρ. Μαι. 

Οὐ. 80 ἀἱδορίο, | τοις ουρ.] Τ{ οπι, τοις. | 88. δ᾽ αν. | αρ- 
νησηται. | καγω αυτ. | τοις ουρ.] {7 οπι. τοις. | 84. βαλ. 

ειρ. 19]. ειρ. βαλ. 8. οἱ, {1. Τετ. Βεοχρ. 10. ΠΠ. 655". | οπι. 
ουκ ηλ. βα. ειρ. Οτῖφ. 1]. 183 (Ὁ Ποπιωοί,). || 35. ανθρ. δὲ, Ες, 

ΡΡ. 53, 89. 

.Τ]σοορυ,ΒΥ1, ἵν. 19. 

ΡΡ. 84,85. Μαϊ, κ. δτ---Σὶ, 15. 

κ. 57. ποἩ ααὰ, και... αξιος τ. ΤΜΕΟΡΗ. . 144. Μαϊ (ἀε]ο 

Ίπβτα “1 π|5... ... Μαθησο”): παρ, Β5 (ἐοσίο ΤΕ). «ρ;. 811 
(ἄο]ο αρα). || 59. οἱ]. ὁ εὕρων ... και δδ ἘΣ πα. δῶν, {|40.. και 

ὁ] ὁ δε. |. 49. Γεαν. | απολεσφ Ὁ. | κὶ. 9. δια. | 4. τῳ Ιω. 

ΝΤ, | δ. Τκαι χωλ. περιπατ. | και κωφοι. | και νεκ. | και 

πτωχοι. | 6. Τεαν. |. Τ. εξήηλθατε ΧΡ. | 8. εξηλθατε δὲ», | 

ανθρ. τὸ. 83: τὸ, ανθρ. δὰ», | οπι. ἱματ. | εἰσιν δὲδ : Σ οπι, 3. | 
ϱ, εξηλθατε δὲ. | ΤΙ προφ. ιδ. Ντ: Ίοσο “ Ονίᾳ. 11, 4725 ος, 
(2 Τωο.)) : } ιδ, προφ. Νο. Ονίᾳ. ᾿ϊ, 4199 οο, Ὑομ. (Ὁ Πως.) 1175 
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(2 Τας,). |. 10, {7 οι, γαρ. | εγω. | ὃς. | 11. αυτ. εστ. | 18, 
επροφητ. Βὲ. | 15. 1 ακουειν. 

ῬΡ. 96, 57. Μαι, χὶ, 10 ---χί, 1. 

κ). 16, παιδιοις. | καθημ. εν ταις αγ. | ἆ προσφ. | προσφω- 
νουντα. | ἕτεροις. | οτι. αυτων. |. 17. λεγ.] οπη, και. | εθρην.] 
οη, ὑμιν. | 19. φιλ. τελ. | Τεργ. ΒΝ, || 90. δυν. γεγονασιν Οτῖρ. 
Ῥτου. 919 ΤῊ, | 91. Χοραζειν ΒΝ. 11 Ῥηθσαιδαν ἐδ": -δα ὃν 

(νά). [ καθηµενοι. |. 35. Καφαρν. | µη. | ουρ.] οἵη. του. | 
ὑψωθηση. | 1 καταβιβ. | εγενηθ. | γεν. εν συι Β. | εµεινεν. | 

94. ΟΠῃ. ὅτι ΝΕ εἰς, | ανεκτ. ἐστ. γῃ Σοῦ. | 395. εκρυψ. | 

αυτα Ίγοπ. 93 τ. οὐ Ταῦ. |. 26. Τ ευδοκ. εγεν. δὰ; Ίεσοί Ίγοι. 93 

αγ. οὐ Τιαι.’ |. 97. πατ. μου] οἴη, µου 9. | ᾧ εαν ἰδ: ᾧ αν ϑὅγη. 

Απ. 1 αποκαλυψῃ ὅψη. Απί. 1 99. απ) εµου λ5: οπι, 8”, | 
πραυς. |] καὶ, 1. σαββασιν. 

Ρ). 38, 89, Μα, χιὶ, 1-99, 

ΧΙ], 9. ιδοντες] ΟΠ). αυτους. | ειπαν. |. 8. ὁπ}, αυτος. | 4. 

1 εφαγον. | οὗς. | εξον ην. || ὅ. πο αἀά. εν. | 6. µειζον. | 7. 

ελεος Βδ. |. δ. οἵη, και δὲ, (Οἱ. Μα. ΟΥ. 90). 1. 10. ανθρ. 

απίαπα, 1 θεραπευσαι. | 11. Τεσται. | πέσῃ δ: εµπεσμ δὰ», | 

κρατησας (οπι. και) δὰ, [ϱ1. ἠ, |. αὐτο και εγ.] εγερει αυτο ἱδ. 
γπ]ρ. ο[.. 2.1.1. |. 19. σαββασιν. | 18. σου την χ. δὲ εἰ ὢ: 

την χ. σου ἔδει ΟΡ. Μαι. Ον. 90. | εξετ. εἶπο α.ᾶ. Ογἱᾳ. | 
απεκατεσταθη. | ὑγιης ΟΡἱή. | οπι. ὡς ἡ αλλη. | 14, εξελθ. 

δὲ οἱ Φαρ. συµβ. ελ. κατ᾽ αυτ. | 15. {7 οἴῃ. οχλ. ἐδ, Βγν.ΟΥΕ. 
(νἀιτ) : { μα. ον. συν. 17. ἵνα. |. 18. εν ῥ] 1 ὁν ΔΝ: εις 

ὃν δὲν Θ᾽, | ηυδοκ. δὲ: ευδοκ. Θ3. |. 90. λινον Β. | 91. τῳ ον.] 

ΟΠ), εν. | 29. ἡ προσηνεχθη αυτ. δαιμονιζοµενος τυφ. κ. κω. | 
αυτον] αυτους ὃλ". [ ὡστε τον κω. 

Μαιΐ, κῇὶ, 99---41, 

24, 1 Ῥεεζεβουλ Βὶὲ, | 

ΡΡ. 40, 41. 

κ], 22, λαλ. ὃν: ῬΙαοπ. και ἃς, | 

95. ειδως δὲ ΝΑ οἱ «Θ3: ἰδὼν δε δὲν | οι, ὁις Ἀθ., | 97. 

ἆ Βεεζεβουλ Βδ, | κρ. ἐσ. ὑμ. |. 38. εν πν. θε, εγω. |. 59. 

διαρπασαι. 1 Ἱ διαρπασφ νὰ : -σει Ὦ. |. 90, σκορπ.] απ. µε. | 
51. αφεθ. 19] αλ. ὑμιν Ἀγτ.Πίου.: ποπ δα, δὲ, | αφεθ. 90 
βῖπο αάά. δὲ, Ἀγτ. Πίου, |. 95. ὁς εαν. | ανθρ.] αἲᾶ. ουκ οππι ποῖῖς 

Ῥ. 1 ου µη αφεθῃσεται ἴν: ουκ αφεθ. δὰν οὐ ὃ, | τοῦ τῳ «ἰ. | 
34. γέννημα 2 |. 85. θήσαυρου 19 (παπα, 1 τα αγ. | 96. 

ὁ] οπῃ. εαν. | λαλησουσιν. | αποδωσ. ἐδ οἱ 5: δωσουσιν δὰ», | 
87, ΟΠ], σου 50, |. 38, αυτφ. | και Φαρ. 

ῬΡ. 49, 43. ΜαϊΕ, κ, 41-- κ, 8, 
ΧΗ, 42. Σολομωνος Εἱ5. | 48. ζητουν 3" οἱ ο: ζητων Ν' νο] υ 

1, |. 41. εἰς τ᾿ ο. μι επιστρ. | ελθον δν: ο). ἐδ, 1 σεσαρ.] 

1 Ῥνασπα, και. |. 46. Τετι αυτ. λαλ. 1 Πα. αυτου 90 δὲ" οἱ ὁ; οἵη. 

δον 1 οἱ1. ζήτουντες αὐτῷ λαλ. ... ζητ. σοι λαλ. (47) 83: Δ. 

(893). 1147. τις αυτῳ] τις των µαθητων αυτου 93, | ἑστηκ. ζητ.] 

ζητουσιν 3. || 48. τῷ λεγοντι | οἴῃ, µου 20 Β; Ἰαῦ. 93, |. 49. 

χειραν ὨΣ 1 αυτου 1" ἂν. (Ογὶφ. ἴπι, ἵν, 8885): Τοπι. δὲ" (ροβὲ 
«4805 Δα Δο “ΠΟΥ ̓). 1 ὁπ". αυτου 20] Ίοσο " (Ονίᾳ. Π, τ ΠᾺΡ. 

1Η1. ἵν.)), . 50. ποιησῳ. [ κ. 1, οι δὲ. 1 {7 εκ τὴς οικ. | 

3, πλοιον] οπη. το. |- 8. σπειραι. | 4. Τηλθεν δὲ : ελθοντα Ἐ. | 

και απο κατεφ. | δ. εξανετειλεν. | γης. | 6. εκαυµατισθη. | 7. 
ἐπνιξ. 

ΡΡ. 44, 47. Μαι, χιὶϊ!. 9---95, 

ΧΙ, 9, Ὁ ἀκούειν δδοα; Ἰ]οπι, δὲ ἢ (ροϑὺ "19 δᾶᾷο «1ίρογο )), | 

10, οπι. αυτου. | ειπαν. | λαλ. αυτ.] αυτ. λαλ. δ”. |. 11. {οπι. 

αυτοις. | τα µυστηρια Ἐδ. || 15. αυτοις λαλω. | συνιουσιν Β:8: 

συνιωσιν Ὦὸ. |. 14. αναπληρ. | αυτοις. | οπι. επ’. | ακουσετε. | 
βλεψητε, | 15. ωσιν 19 ] αἀά. αυτων. | ωσιν 90] δα, αυτων 

δος | συνωσιν. | τασοµαι. | 16. τα Ονίᾳ. Μαῖ, ΟΥ, 108, | 1 ὑμ. 

90, |. ακουουσιν. | 17. οπ. γαρ. | και δικ. 'δαρρ]ογ{{ ροιπῖς Β3 
απαπι ΒΓ, [1δαν. | 18. του σπειραντ. ἐδ; του σπειροντ. 53. | 

95, ἨπῦὈ. τουτου δὰν (νι). Οτἰσ. Μαϊ, Ογ. 104: οσα. 8”. |. 25. 
την κ. γ. ὃν. (Οἱ. Μαι. ΟΥ. Τὸ, 104). ] τ.λογ. ακ. Ογἱᾳ. 104. | 
συνιεις ὃ. ΟΡἱᾳ. 104. | 94. παρεθ. Ὦ: (να(τ) επρ. 188.: Γοτίαςδο 

ελαλησεν Β΄. | σπειραντι. || 35. επεσπαρκεν δὰ Ἐ : επεσπειρεν 
δν, 

ῬΡ. 46,47. Μαι, κ, 26--- 42, 

ΧΕΙ, 97. 1 ἐσπειρας. | ζιζ.] οἱ. τα δὲν : Ἠαῦδ. δὰ", | 298. οἱ δε 

δουλοι νὰ : ΟΠ1, δουλ. Ἔπς. ΤΠεορ]ι, ΥΣ. ἵν. 54. | λεγ. αυτ. | 29. 
φησι». |. 80, αχρι δὲ" οὐ 5: μέχρι ὃν. | καιρᾳ] ΡΤάΕΠΙ, τῳ ΝΕ 

οἱ ἐς; οἵη, δὰρ, ΟΡ. Μαὔ. ΟΥ. 78. |. αυτα 19 ΒΙΟ ΝΝ: αυτας Β". | 
Τεις. 1 1 συναγαγ. | 33. αυξηθ. δὰ οὐ οὐ ὃ: -σῳ δὰ, | κατασκη- 
νουν. | 33. λεγων. | ενεκρυψ. | 84. ουδεν 3": ουκ ἈπἩ. | ελα- 

λησεν ΝΤ: ελαλει δα, |. 90. 1 Ησ. ὃν”. 6ος. Τμ. Παξηνγ, (0οᾶᾱ. 

Τια!8, αρ. Ηίογ. ἴῃ Ἰος, Υἱῖ, 95. (4616 πένα ΓΤτορ. ]) ααὶ “ ἴῃ ρτῖη- 

οἷρῖο οὔ1απι”' 6550 Ασαφ οὐ α 10) ; Ἱέεπι Ρουρηγσίας αρ. 5. Ηϊοι. 

Ῥνον, ἵπ Ῥεα]. Ιχχυῖ!. (Τπερ.): οπι, δὲν ΠΤ κοσμ. ἐδ Ἐς: οι. δὲν, ᾖ. | 

96, Ίλθεν] εισηλθεν, | οικιαν ἱαπίαπι. | Ἡ προσηλθον. | λεγοντες 

Ῥ. | Τδιασαφησον δὰ : {7 φρασον δε, || 97. οἵη. αυτ. |. 59. οπι. 
ὁ δε εχθ. (Που. ΟἿ, χῖχ. 9). | ὁ σπειρας αυτα εστιν: εστ. ὁ σπ. 

αυ. (6). 1 οπ. θερ. συντ. αι. εστιν οἱ δὲ ὃν: Ἰαὺ, δὲ. |. του 
αιων. ἂν: ὁπ}, του δα, |. 40. 1 κατακάιεται. | οἱ. τουτου. || 41. 

αποστελει Ῥ. | οπι. αυτου 19. | 49. βαλλουσιν ΧΑ. 

ΡΡ. 48, 49. Μαίξ, ΧΙ, 48---χὶν, 9. 

κ, 49. 7 ακουειν λοι Ὦγτ. ΗΙογ. Γιοπᾶ. Ἔις. ΤΠεορΗ.8Υ1, ἵν. 
84: ΤΤοπη, δε Ἐν | 44. όμοια ΝΤ: όμοια δε δὰ, | οπῃ. παλ. δὲ: Μαὺ, 

ΒΥΧ, Πίο. ΤιοΏᾶ, | εν τῷ αγρῳ ἴδ: οἵη. ἐδ τ, | πωλ. παν. ὑσ. εχ. | 
45.  οπ, ανθρ. δὰ", ΟΥρ. ΠΠ. 44δὺ σοῦ, Ὑεπ. : μα, ἐν, | 46. 

εὑρ. δε. |. 48. Τοπ. αυτην. | ἐπι τ. αιγ. και δὰ οὐ ὃς και επιτ. 

αιγ. 8). 1 εις αγγὴ ΒΔ, | εβαλλον δὰ : εβαλον δὲν (νζ(τ), | 
δ0, βαλλου. ἐξ: βαλου. δὰν (νά). | 51. ο). λεγ. αυτ. ὁ τς. | 

οἵη. κυρ. ὃν. ΟΥγΐφ. ΠΠ, 1 52, ειπ. δὲ : λεγει] Ρος“ Β. της.) δαᾷ, 

ερτίπια τι νά δν πιαπη, Γοχίαςςο οκ α]ῑο οκοπιρ]ατῖ: δἰπιῖ]ία ν]ᾶς 

ἴῃ χὶν, δ; Χγ]. 4; ασί, 10; ΧΧΥΠ, 4; Ίνας, Π1, 1 15, 1 τῳ βασ. | 

64, πατριδα δ γον; αντιπατριδα δὰ, | εκπλησσ. | 55, ουχ 39 δὲ: 

ουχι ΟΡίᾳ. Π1, ορᾷ. Ψεπ. 1 Ἰωσὴφ ὃν ί, (ρ΄ : ἀε]ο 1η8): 
Ίωαννης 3. | ὄθ. ταυ. παν. || 57. ομ). τς, Ι πατρ.] οὔ), 

αυτου. | Τ νίδοιῃ, τὸ. | Ίερο "ρτασοοπ ει Ογὲφ. 11, 465, 

454, {ΠΡ κἰγ. 1 ηκουσ. Ἡρ. εν εκ. τῷ καιρῳ ΣΣ |  τετρααρχ. 
Ια ΦΕΠΠΡΟΥ, «χο, Ίμαο. ἴκ. 7 δὶ ὁπ, 3 (μαῦ, 83). 

ῬΡ. 50, 51. Μαι, αὶν. 2--90, 

χῖν. 9. ΟΠη. δια τουτο ΒῈ: παν, ΒΡ, || 8. αυτ. Νλι Γοπι. 5. | 
και εν φ. απεθ. ὮΝΗ (Δοϊομ τη Ισίίαν τρ ἴῃ 1η. 6): εν τ. ϕ. κ. 

απεθ. ΧΑ, | Φιλιππ. | 4. αὐτῳ] Ροδί Ιωαν. ἔδοο: οἱ). ΝΑ. | ὁ 

απίο Τωαν.] 1 οἵη. |. 6 ΠΠ. 1. νἱὰ, ἴῃ κ, 65. || 0. γενεσιοις δε 

γενομ. ὃδ: γενέσιων δὲ αγοµενων ΘΝ. |. 7. μετα δὲ : μεθ᾽ Θ᾿, | 

1 εαν 8θΙ, |. 9. Τελυπ. ΧθΗ, 1 δια] 1 αἀᾷ. δε ΝΘὺ, |. 10. Ίωαν. 
ἐδ ; Ῥτασπι, τον Ἀ:θὴ, |. 11. ηνεγκ.] Ῥτάθτη, (516) το κοράσιον 

Οἱ ]. 19. πτωµα. | πτ.] αἀᾷ. αυτου δὲ" οἱ 5 νο], ] αυτον 

ΝΑ; αυτο ἂὺ, | 18. ακ.δε. 1] 1 πεζοι. | 14. οπὶ. ὁ ἐς. | ἐπ᾿ 
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αυτοις. | 15.  πρυσηλθον. | ΟΠ). αυτου. | παρ. ηδ. | ουν 

τ δὲ, ΟΡἱᾳ.Π, 5094 εοᾷ. «οι, (ἀο]ο αἰίογπη Μορ.) 0 κωµας δε: 
{χωρας ΝΑ. |. 16. ἐς. δέος; Τοπ, 8. |. 17. αρτους ει μὴ πεντε 

ἀπο [ 18, Τµοι ὧδ. αντ. ΤΝ. |. 19. ἐκέλευσεν ἃ:΄ κελευσατε Β": 

| και λαβ. 1 1 ευλ, ἃ: ηυλ. Τ., κέλευσας ΤῈ", | του χορ. 

ῬΡ. 52, 65. Μα, χὶν. 21---χνυ, 4. 

χὶγ. 9]. ὡσει ΤΕ, | γυν. και παιδ. δὰ Τὸ, |. 99. ευθ. δὲν: Τοπῃ. 

ΔΑ, οἵη, ὁ τς. | ὁ). αυτου. | {το πλ. ΝΤΕ, | 28, οἵη. απολυσ. τ. 

 οχ. 83, 1 24. Ἠπ. 7. Ίορο «Ἰαῦοί ελήλακοτες οὖν σταδιους. η 
Τ] μεσ. της θ. ην ΤΟ ||: 25, απηλθ. Ρ: ηλθ. ΝΤΕ, | οπῃ. ὁ το | 

ΤΟ | επι την θ. Το, Ι. 26. 7 ιδοντ. δε αυτ. 83. α. 0. ο. [1 "". 

ο). Πιν. 446: και τὸ. αυτ. (οἱ. οἱ µαθ.) ΜΡ. ο. (Η11.) (ἀε]ο 
Τα... 7: οἱ δὲ µαθ. ιδ. αυτ. ΝΔ. (7γ,}} επι της 0. ΝΤΕ, | 

᾿ περιπ. Ροςὲ επι τ. 0. δὲ; απίο Τὸ: πτΙπη(ιο οπ. ο. (ἀε]ο 
Ἱπβῃα). |. 97. εὐθὺς ΝΤΕ: -εως Ῥ. 1 Ἡοπι. ὁ ἐς ΝΤΟ: Παν. 

Να, | 98. αυτ. ὁ Π. ειπ. ΝΡ: ὁ ΤΠ. ειπ. αυτ. ΘΥΧ.ΗΙοΥ. [εἰ σὺ 

ει κυριε. | ελθ. προς σε: πρ. σεελθ. Ῥ. |) 99. Πετ.] οι. ὁ 

δὲ: Πα. Ῥ. [ Τελθειν δε: ελθειν ηλθεν ουν δὰ, |. 90. Τοπ. 

ισχ. ΘΗΝ Ππὺ. Ὦ”. || 91. ευθυςο. || 59. αναβ. αυτ. δ Το, |. 55. 

1] οπι, ελθ. ΝΤΕ, | 934. ἐπὶ τὴν γ. ΝΤΕ. | δαά, εις ΝΤΕ, 1 Τεν- 

γησαρετ ΒΝΤΕ, |. 93. οπι. εκείνου ΤΕ: οίο « οἱ.” || 96, οἱ, 

αυτον ἘΞ. ΟΥγίᾳ. 481: Ἰαῦ. Ἠ5 ἁοππαπα (να). ΟΥίᾳ. 486. | 
εσωθησαν. || πν. 1. οι. οἱ. 1 Φαρ. και γραμμ. | 95. Τοπ), 

αυτων 8Το, |. 8, ὁπ). και ἐδ: Ἰαῦ. δὲ, ᾖ 4. Τενε. λεγ. ἐὰν" 

οὐ εὓς ειπεν ὅδ, | πατ.] ΟΙ, σου δὲ Το, 

ῬΡ. 54, 56. Μπίί. χν. ὅ--95. 

ἄν. ὅ, ωφελ.] αάᾶ, οὐδὲν εστιν ἐδ: ὁπ. Να νο], | 0. ου μη] 

οπι, και ΝΤΟ,  τιμησῃ ἃ: -σει Το, |) Τοπ. η την µητ. αυτ. 

δὲ; οπ. αυτ. Τὸ, | τον νομὸν δὲ εἰ Ὁ Το; τον λογον 3, | 0. 
επροφητ. ΒΝΤΕ, |. 8, ΟΠ}. εγγ. μοι οὗ τῳ στ. αυτ. και ΝΤ". |. 11. 

εισερχ. τοῦτο δῃίο κοιν, 19 ία: οπη, ΝΑ, | 19. οἱ µαθ. αυτ. ] 
ΤΤοπη, αυτ. δὰ. 6. | ειπαν. |. 14. 1 ὁδηγ. εἰσ. τυφλοι δ Ὲ οἱ ον; 

τυφλοι εἰσ. ὁδηγ. ὅλα, Ὁ τυφλων ὅλοι: 7 οι. δὲ οἱ ον, | 15. 

ειπ. αυτ. | ΟΠ1. ταῦτ. [186.. οπη. το. || 17. ουπω. | εισπορ. | εἰς 

τον αφεδρ. ΝΤ. | 18, 19. ὁπ]. εζξερχ.... καρδιας ΧΙ ΠᾺΡ, δὲν | 
90. κοινοῖ Ο (ἀσ]ο πα). | 99. εκραξ. ἔξ: εκραζ. ΝΔ, οπι, 

αὐτῷ. | υἱε. | 

Νο ΤΓ-γησεν 8”, 

Μαι. χυ. 96---αγ]. 9, 3. 

Ἁγ. 90, ἐστιν καλ. | και γαρ. |. 80, χωλ, τυφ. κυλλ., κωφ. | 

} εριψ. 1 αὐτου. | 81. τον οχλ. | βλεπ. Ροξὺθαυμ. 1 Τοπ, 

κυλλ. ὑγ. δι 1. 1 και δηί6 χωλ. | 

ἐξ, α. ΜΗ, 1 πάά. αυτοις 8: οἵη, ἐδ | ἧμερας. | µηποτε] µη. | 
95, ΤΓοπῃ, αυτου ἐδ, Ἀγτ. Που. | 84. 7 ειπαν. | 9δ. παραγγ. | 

τῳ οχ. | 36. ελαβ. | τ. δυο ιχθ. ΝΑ (οπι. δυο 853). 1 και ευχ. 

ΒΝ, | Τεδιδου. 1 Τ οι, αυτου ὃν, Βστ. Ηἷο, | τοις οχλ. | 57. 

} ηραν το περ. των κλ. Χ: τὸ πε. τ. κλ. πρ. ὅγγ. Πἶου, |. 98. 

ησαν | αἀᾷ, ὡς Ἀγν, Πίου. οπ1. δὰ, | τετρ. ανδ. ανδ. ὡς τετρ. | 

'Ἔπαιδ, και γυν. |. 99. {{ἐνεβη. | Μαγαδαν ΝΑ: Μαγεδαν 8.3, 

ΙΙ αν, 1. και Σαδ, Ν και οἱ Σαδ, Ν.Δ. 1 επήρωτων ΝΑ οἱ 

ο): ρωτησαν ἔλα, |. 9,5. Τοπ, οψιας. .ς ου δυν. 

ΤΡ. ὅθ, 57. 
ο- 
“ἰ. 

΄ 

ῬΡ. 53,59. Μαι, κγ]. 9---19. 

ΧΥΪ, 4. αιτει Ὦ. ἰκί.: επιζητει Ὦ. παρ. (νἷά, ἴῃ κ, ο9). | 

ΟΠ]. του προφ. |. 5. οἱ µαθ.] οπ). αὐτ. {0 6. ο. αυτοις δὲ : Μα). 
Β, |. 8. οἵη, αὐτοῖς. | ελαβετε] πάάς “(νἱᾷ, ν. 7): Τ εχετε δὲ, | 

θπ 

ἡ θυγ. Ὁ. | 93. ηρωτου», |. 255. Τπροσεκυνει | 

ᾷ εδοξαζ, | 895. οπι,. αυτου | 

ΑΡΡΕΝΡΑ ΕΤ ΟΟΠΙΙαάΡΝΡΑ. 

9. οὐδὲ μνημ. Ντ: οπη. Ν”. | 10, σπυρ. || 1. αρτων. | προσ- 

εχετε δε. | 19. των αρτων ἴδια: των Φαρ. και Σαδ, δὲ": αθᾶςο 

“ἃ Γογπιοπίο Ὦ, οὐ . εοᾷ ἃ ἀοοιίπα Π]ογαπι) 5:1} 0 αλλα ΒΝ. | 
διδαχης 85: διδασκαλιας Χ. 1 Φαρ. και Σα5, | 19. Μπ. 1. ἆσ]ο 

ἐπηρ. | Του. µε | οἱ ανθρ. ειν. λεγ. ΝΣ: οἱ ανθρ. λεγ. ει. 

δδοα | 14. ειπον. | Ἰωανην ὃ, Τία οἱ κγῆ, 1, 13: Ίμας,1.13: Λρος. 

Εμα]ας εὐ 1,.1, 4, 9: αΠδΙ 6οπἹροΓ Τωαν». 6 Β νῖᾶς δὰ Αοἱ. ΠΠ], 

4. | αλλοι Ροξί Βαπτ. | 15. αυτοις] ποῦ αζ. ὁ τς. | 17. αποκ. 

δει] Βαρ Ίωνα ὅτι ΒΒ." ερ. Τα5. 4 [χο Πίογαταης Γοχίασεε (Σιμων) 

Ίωνα 5ἴπε ὅτι Ὦ3. | αλλα. | Ττοις ουρ. | 19. ζ οἵη. και 1 ΒΝ 

(η. 195..} κλεις δέδα ; κλειδας ΕΝ". | αν 1] 1 εαν. 

ΡΡ. 60, 61. Μαΐ. αν]. 19-- αν], 4. 

ΧΥΪ. 19. αν 390] Τεαν Βδ. | επι την γην δὲ": επι τῆς γης 

τα, | 90, διεστ. δὲ, Ἰάεπι 5 νε] ΒΡ ἵπ πιαχς. αἀθονῖρεῖε, ΟΠ). 

αυτου. 1 ὁ χρ.] ῥναση. ἐς δα: πο 3. | 91, Τό ἐς 8.9 (Ίεσο 
“Ονῖφ. 5}: 17 ον. ὁ ΡΝ 5: Τ αἀᾶ, χρ. (5ῖο: ἀοἰοπά απ ὁ) ΕΝ Σ: 

ααππτιο οἱ, νο. (γάι1). Τεν, 510, Ογίᾳ. ἵν. 8005: Τησ. Ροςὲ 

δεικ. 4ης, ο. | δεικνυειν. | αυτ. εις Ἱερ. απ. | 99. ηρξ. επιτ. 
αυτῳ λεγων. |. 38. Τει εµου 1 ει µου δὲ, |] 94. το (οπι. ὁ) Ὦ. || 

95, εαν. | Ππ. 7. σαρ. κ. 59᾽.7 Ἰορὸ "Μίαν. νυ]. 85. Ίμαο, 1χ. 54.) | 

90. ωφεληθ. 1 εαν ΧΝ εἰ οὐ ; όταν νι, ]. 97. τα εργα δ: την 

πρ. δα, | 395. 7 ὅτι δὲ : οπι. ὑτι] αἀάο " (νἱᾶ, Τως, ἴχ. 97). | 

των ὧδ, ἑστωτ. | γευσωνται. | βασ. δὰ: δοξῃ ΧΑ. 1 αυτου ΝἨ: 
του πατρος αυτου ἂν, | Ππ. τὲ, Ῥοεί :ὅδοῦ) αάάο «Ἰροιο.’ {}} 

πνῆ, 1. αὐά, ἐγ. Ογἱᾳ. Ππι 1. 9560 οοᾷᾱ,. | τον Ἰακ. | ΠΠ. δ. 

Ἰορό ΄ ΡΥασΠ), τον Ὦ 3. | καθ᾽ ιδ, Β. | 5. εγενετο. | χιων] Ίορο 
έΜαγ. κ. 8. Μαϊ, καν], 8.’ | δ. ωφθη. 1 Μωυ. | Τσυλλαλ. 

μετ. αὖτ., 

ΡΡ. 63, 65, Μαιΐ, χυῇ, 4---90, 

ΧΥΠ, 4. ΤΠ ποιησω ὃν; αἀάο “(ν14. ΤῊ ἴπ 1μι0.}᾿. 1 τρ. σκην. | 
Μωυσει. | Ηλ. μιαν. | 5. 1 ευδ. | ακου. αυτ. | 6. επεσαν. | 7. 

προσηλθ. |. ὁις και. | Ἰάψαμενος αυτ. 8, τον Τησουν] 

αυτον Ιησοὺυν Ὦ: Ἰήσουν αυτον δὰ, | 9. εκ.  αναστφ. | 10. 

ΟΠΠ, αυτου ὃδ, Υ9. Πίο. 11. οὐ. το. ! Παρ. αὐτοῖς. 1 ὅτι 

απο Ηλ. | ΟΠ. πρωτ. | 195. Τ αλλ’. | οπι. εν. | 14. ελθοντων. 

αυτον. |. 15. ο). κυριε... Τεχει . (Το. ναι). 15. ἡδὺν». Ἰ 

17. τοτε αποκρ. ἕδρα: ὁ τς ἔδα : οσα, 5. | 

ειπε] πάᾶ. αὐτοῖς. | μεθ. ὑμ. εσ. |. 18. οηγ. ὁ παῖε. |. 19. καθ᾽ 

ιδ. Ὦ. | ειπαν. | εδυν. Ὦ. | 90. οπι. τς. [ λεγει. | ολιγοπ. ἐδ, 

Ἀνγ, Πίου, Ρἱ5. 

ὁ δε αποκρ. δὸς. 

ῬΡ. 64, 05. Μαί{. χνη, 20-- χνἩ, 8. 

ΧΥΪ, 90. µεταβα. | ενθεν. || 91. γον.] {7 οπι. 5: 1 ]αῦ, δου | 
εκπορ.] εκβαλλεται ὃν). |. 99. 7 συστρεφ. δε αυτ. || 38, εγερθ. | 

94. Καφαρν. | τα διδραχµα 10. | εἰπὸν Ν': -παν Χν. | τα 
διδραχμα 30 Νπ.: διδρ. (οι). τα) ΝΝ. | 3956. εισελθ. ΝΣ εἰ ον: 

ελθ. Ὦ θα |. 96. ειποντος δε] ὁ δὲ εφη ὃὶ (οι. αὐτῷ οἱ Άγ}. 

Ηἰον.). | οπη. ὁ Π. | αλλοτρ.] «ἃ, ειποντος δε απο των αλλο- 

τριων. |. 97. ᾧ σκανδαλιζ. | οἴῃ. την. | αναβαντα. [ αν, 

1. εκεινφ] οπι. δε. | Τώρᾳ. | 9. οπι. ὁ τς. || 4. ταπεινωσει. | δ. 

Τεαν. | παιδ. ἕν τοιοῦτο Χ: ἐν π. τοιουτο Ὦ. Ο)ίᾳ. 6.1. χῖν. 
9, 77 (ἐν Ἰαὺ. ΟΡ. ἀῑκοιίο). | 6. περι ἐδ, πι ( οἰτοιπα]σοίτν 

εως σο]]ο”:. ἄο]ο πένα). | 7. Γ1α0, εστιν. | ΟΠ, ἐκείνῳ δὲ : αυ. 

Ὦ, |. 8. εκκοψ. Ν.Α: εξελε ΝΑ, 1 αυτον. 

Μαέ, αν ῖ, δ---91, 

η, αἷί, αἀάο ρο]ιοηπαπα αρίουπαπι 
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κ], 8. κυλλ. η χωλ. 





ΑΡΡΗΝΡΑ ΕΤ ΟΟΠΗΕΙάΕΝΡΑ. 

-ο,)] 9. Ίορο ὁ οφθ. οὐ σκανδαλιζει. | 10. τ. µικ. του. δὲ, Ογῖρ. 

Ῥτου. 99 Τῇ, [δαὰ, τ, εν τ. εκκ. ιδ. Ἐ5. 904: οἱ), δὲ, Ο)ἱᾳ. Ῥτον. | 

ἐν ουρανοις 19 δὰ: εν τῷ ουρανῳ πι. (Ποτῃ.ΟΙ. κνῖ, 7): οἱη. 
ΟΥ. νου. | εν ουρανοις 35 ΟΥγίᾳ. Ῥτον. |. 11. τοτ.] οἵ, | 19. 

᾿ Ζ ἀφεις. | ενενηκ. ἐννεα Ὦδ. | ΟΠ). επι τα ορὴ δ: Πα, 3, | και 

πορ.]  οπι. και. | 18. ενενη. εννέα ὮΝ. |. 14. οτ. εµπρ. | 

{ ὑμων. | ἑν. |. 15. ἁμαρτησμ ὮΝ. | Τ]οπη. εις σε. | ελεγξ.] οἴῃ. 
και. | 16. μετα σεαυ. Ροδί παραλ. δὲ : Ῥοδί δυο 9)". ! Τσεαυτου. 
ταρτ: Ροδί τρ. | σταθῳ. | 17. Γειπον. | 11π, 4, 5. Ἱερο ὁ Άγ). 

τί, οἱ Ῥεῖ, |. 18. {αν δησ. | τῷ ουρ. 157 τοις ουρανοις. | εαν δὰ» 

εἰς: Ταν ἐδ, | τῷ ουρ. 35] {7 οπι. τῳ. || 19. 1 παλιν ἰδῃύιιπ). | 
συμφωνησουσιν (-σωσιν Β. Ογῖφ. ΟοΥ, ΟΥ. 64) εξ ὑμων ὃν. (Ο7ἱᾳ. 

᾿Ουν.). Γ αἰτησωνται Ογἰᾳ. 099, | γεν. αὖτ. ] αυτ. γεν. ] τοις 

ΚΡ: Ο,ἱᾳ. σου. | 30. οὗ δὰ": ὅπου 8. | ο. η Ντ: Παρ, δὰΡ, | 

21. αὐτῷ (οπῃ, δὲ") ὁ Π. ειπεν δὲ. | εις ἐμὲ απίς ὁ αδ, µου. 

Ρ). 63, 69. αι, αν, 93---κἰχ. δ. 

ΧΥΠΙ, 99, αλλ), ]. 24. Ἑπροσηνεχ. | ἴ εἷς αυτ. δὲ: αυτ. εἷς 

ΝΔ 1 μυρ.] πολλ. 8”. γτ.ΠΙογ.: μυρ. δν, |. 25. Παῦ. αυτον 

10 Β, | κυρ. οπ. αυτ. Βδ. | γυν. αυτ.] 1 οπι. αυτ. 8. | 
τεκνα] παιδια. 1 ᾖειχεν. |. 26. οι. εκεινος ΝΑ: αυ, δαν, | 

ἵκυριε, | Τεμοι. | αποδ. σοι. | 97. Ττου δ. εκεινου δὲ : {7 οἱ. εκ. 

“Βγν. ΗΠἰεν.Τιοπᾶ. (ποη Ίΐοπι Υ. 28). || 38. δουλ. εκεινος. 1 ΟΠ]. 

μοι ᾿ξ, ΒΥΣ.ΗΙοχ, | εἰ τι. |. 99. οπ. εις τους ποὺ. αυτ. ὃν. 39. 
Πίου, Μεπιρ]. (Τιαρ.). |. 1 ἐμοι. 3 οπ. παντα ΔΝ: Ἰαῦ. 
δα | 80. αλλα 8: και δὲ, | οπι. οἱ. | αποδῳ ἔδει: 
αποδῃ ΧΙ. |. δΙ. ουν δὲ: δε δέου οᾷ τοεϊμιέαπι εδ ουν. | οἱ 

συνὸ, αυτ. | γενομ. ΝἨ: γινομ. δδς3, θὰ 111515 ΘΥαδιιπὶ ο5ῇ. | 
και] οἱ δε. | ἑαυτ. |. 33. καγω. | 54. οὗ. | Ἰ αυτῳ ΧΣ οὐ Ὁ; οπ.. 

δὲ... |. 55. ουραν. | ΟΠ. τα παραπτ. αυτ. [| κὶκ. 8, οἱ Φαρ. | 

“οἵη, αὐτῷ, | ανθρωπῳ ἴδ: Τοπι, απ, | 4. οτι. αυτοις. | 1 ὁ ποι. 

18; ὁ κτι, ὅν, ΠΟΥ, |. 5. ἕνεκα. | πατ.] οἵη. αὖτ. 
Ι 

ῬΡ. 70,71. Μαίι, κὶκ, ὅ---19. 

κκ. δ. προσκολληθ. || 6. μια σαρξ. || 7. Μωσ. δὰξ: Μωυσ. 

νυ οὐ ο, 1 οπι. αυτην. Ἰ. 8. αὐτοις] Δ4ἀ, δῖς. 1 Μωυσ. | 9. 

᾽ἡμιν] δα, ὅτι. 1 ο, ει. | µη επιπορν. | και γαμ. αλλην. | 

µοιχαται. | Τοπη. και ὁ απολ. γαμ. µοιχ. |. Ἰπ. π], γαμων] 

πάάο «(νἷά, Τις, Χνἰ. 13). . 10, οπι. αὐτῷ δὲ: Ἰαῦ. ὅλον, | 

Ἐ οπι. αυτου. | οἵη. ει 83: Πα, 8, 11. τοῦτον δὲ : ΟΠ. 3}. 

11ου. ΟΡ. σου. ΟΥ. 146. | 19. γαρ ὅλοι; οπι. δὰ. | δυναµ. δὰ : 
δυνομ. Β. |. 19. προσηνεχθησαν. || 14. αυτοιο. | | προς εμε Νδ. 

Ὑ Οἶωπ, οοᾷ, Ι 15. τας χ. ἐπ᾽ αυτους. | 16. αυ. ειπ. | ΟΠ. αγαθε. | 

17. τι µε ερωτ. π. του ποιησας, κληρονομ. Ρο5ί ὅ. αιων. | 
αγ. | οπι. εἷς ΒΡ: Ιαν, Β΄, | εἷς εστ. ὁ αγ. δὲ, ΒΥΓ.Γ5Ι. ΙΙ. 

(1μαρ.). | αἀά. ὁ πατηρ] Ἱερο “142, 684. (3 866). | εἰς την 

ζωην εισελθ. τὰ. Ποπι, Οἱ. αν, ο. |. Τ τηρησον ὃ: ὕ τηρει 

Ποπ, ΟἹ, οοᾱ, Οἱί, |. 18. ποιας φησ. ἃ: λέγει αυτῳ ποιας Ὦ. | 

ειπεν. | ου µοιχ. ου κλεψ. δ3: ὁπ). 8”. |. 19. πατ.] οΠ1. σου. 

ΡΡ. 72,19. Μαίξ, χῖχ, 19--ΧΣ. 4. 

χὶπι 19. και αγ... ὡς σ. Ἀπὸ. Ἀγτ, Πίου, Τοπᾶ. || 20, Τ παν, 

ταυ. ὃ, Ἁγχ.ΗΠίου,  ἐφυλαξα. | εκ νεοτ. µου ΝΟ (1ᾷοπι Γοχίαςεο 

:εοθοναι ΒΚ, παπα 15 απ ποφπαπέας Πίοα 51}, 188. οπᾶσπα 

πα βου ρίτ αΠ!): ου. 8”. ΟΥ. 808, 21. Τεφη. 1 εἰναι] 

γενεσθαι δὰ", 1 τοις πτ.] Τ οπη. τοις, | 1 ουρανῳ. | 33. 1 ὁπ), 

Τον λογ. τουτ. Ν: Πα, γη. Πίου, κτηµατα. |. 35. πλουσ, 

δυσκ. | 94. 1 ὑτι. [ΠΤ τρήματος 83: τρυπήµατος ὃν", |) Τεισελ- 

θεν 15,.} Ἠοπι, εισελθ, οὗ, |. {ΐ του θέου, |. 35, οἱ, δὲ δὲ; 
᾿ 

Ἰναῦ, ντ, 1 οπι, αυτου. |. 26, ΟΠ]. παρ. ανθρ. δὰ" : παν, δὲν, | 

1 δυν. παν. | οπ). εστι. | 38, Ἰ καθησεσθε δὲ, | { και αυτοι. ἢ} 

99. ὁστις. | Τὴ οικ. Ῥοδί αγρ. δὰ: οπι, Ν. 1 η τεκ.] Ῥτασπι. η 
γυν. | ἕνεκα. | Ἱτου εµου ονοµ. ; ἑκατονταπλ. ἃ: Ροβί ὁ Μάρ- 

κος φησίν, ἑκατ. αἀάοί: ο Ογὶσ. π]]. χῖν. 5. 54). 1 εσχ. 

πρ. κ. πρ. εσχ. [] κκ. 9. συµφων. δε. | 5. οἵη. την. | 4. { και 

εκειν. ὮΝ. ΄ 
Μαι, κκ. 4---25, 

Τοχί. κκ. 17 πιαρ. οἷο «18. 

ΧΧ. 4. µου. | εαν. |. δ. ἵ παλιν δεδ: ΤΓοπῃ. δε Β. | ενατ, 
ΒΔ. | 6. οπι, ραν. | εξελθων] εξηλθεν δὰ" (πος αάᾶ. και) βειὶ 

1ρ5ο”. να] δὲ" εξελθων τοροφιῖέ, | οπι. αργους. || 7. οἵ». ἡμας Ν΄: 

πᾶ. 83,  οπι, µου και ὁ εαν ῃ δις. ληψ. || 8. Τοπ, αυτοις. | 

9. και ελθ. |. 10. 7 ελθ. δε. | πλειονα. ) Ττο ανα. | Τκαι αυτ. 

Ροεί δην. |. 19. οπ). ὑτι. | Τ[αυτ. ἡμ. | 19. 7 ἑνι αυτ. ειπ. | 

ουχ. | Ἱσυνεφωνησας μοι. | 14. θελω δὲ δὲ : θελω γαρ εγω ΥΓ. 
Ἠ]ςγ. (νά). ||. 15. Τη ουκ. | ὁ θελ. ποι. | η. | 16. ἢ οπι. 

πολλοι γαρ... δε εκλεκτοι. | 17. {και αναβ. ὁ τς. | ΟΠ. 

µαθητ. | κατ) τὸ. | Τκαι εν τῃ ὑδ, | 18. θαν.] εις θαν. | 19. 

και 49 δι (2), } Τεγερθησ. |. 20. {{ παρ᾽. | 21. λεγει. 1 ποτ 

Ῥτασπι, ἡ δε. | αυτφ. | οὗτοι. | δεξ. σου] { οπι. σου. | ευων. 

σου. | 33. πινειν. | οπι, καὶ... βαπτισθηναι. | 398. ΟΠ. και 

δηίο λεγ. 

ῬΡ. Τ4, 75. 

ῬΡ. 10,77. Μαι. αχ. 25 --χχὶ, 2. 

ΧΧ. 28. ΟΠ), και. .. βαπτισθησεσθε. | και εξ. | οπι, (ρο5ί 

ευων.) µου. | ΟΠΠ. τουτο. || 94. Τ και ακουσ. δὰ : {7 ακουσ. δὲ 

Βλ] ηγανακτ.] ηρξαντο αγανακτειν. | 95. κατακυριευουσιν. ἢ 

36. ΟΠ). δε, | εστιν] Τεσται. | Τεαν. | εν ὑμιν 50 Ἡ.]. 1 εσται 

ΝΑ; εστω ὃν. | 97. αν. | εν ὑμ. ειν. | εσται. | 28. ὑμεῖς δε 

κ.τ.λ. ] Ρος ὅγυ, ΟΙ, αάάς “οὐ οοἆ.Ἀνγ. πις. αρ. Οπτοί,” |! 99. οπο. 

αυτῳ δὰ: Παῦ. δὲ, |. 50. Τοπι, κυρ. δὲ : Ἠαῦ. απίο ελ. Ὦ. | ἐζυΐε, 

[4 ΡΙποπη. εὖ. |. 81. µειζον] πολλῳ µαλλον. | εκραξαν. | κυρ. 

δηΐο ελ. ἡμ. Ὦδ. | Ἡ υἷε, |. 85. οπι. ὁ απία τς Β. | ἵνα δὲο : ΟΠΙ. 
δ | 88. ανοιγωσιν. | οἱ οφθ. ἡμ. ὅλος, (ὑμ. 85). |. 834. οφθαλ. | 

αυτων] αυτου. | αυτ. Ῥο5ί των ομμ. | ΟΠΠ. αυτων οἱ οφθ. | η. 
αἰτ, αὐτῷ αάά. “ἄππιὶ Ἱααάσραπί Ώσουπα, οὐ οπηπῖ Ῥορα]ις5 αὶ 
νἰάουπί ἀαθαί Ἰαπάσπι Το Θγτ.Π]ου. | απ. 1. ηλθεν Νἱ: 

-θον δ, | Βηθφαγὴ ΒΝ. | Τῇ προς το. | ὁ τς δὲ τ οπη. ὁ Β. | 5. 

πορευεσθε ἓ. Ἔς, Ὦ. Ὦ. 879: πορευθητε (119. Ὦ. Ὦ. 4563). | 

κατεναντι ὃ. Ἔιις. 979 (κ.τ. Ματθ.): απεν. Εις. 450, Τευθυς 

ἀξ: ευθεως Ες, 8579: οἵη, (ὔ15, 456). 

ῬΡ. 78, 79. Μαι. αχ]. 2---]7. 

πχ]. 2. 1 αγαγ. |. 38. αυτων] αυτου. | ευθυς δε. 1 αποστελει.]| 

4. ΟΠΙ. ὅλον, |. 5. και επι πωλ. | υἷον ὑποζυγιου ΝΑ εἰς: 

ὑποζυγιου ΝΑ γο]ὺ: νεον ὑποζυγιον ύ.ο.β”.Ν. ΗΠ, 513, (ἀε]ο 

8αρτα). |. 6. 1 προσεταξ. | 7. επ’. | Τἶματ. δὰ: {7 ἱματ. αυτων 

ἂν} εκαθισαν ΝΤ: επεκαθισαν Ἆπ'. | επανω επ᾽ αυτων Ν: 

επανω αυτον Ν''. 1 8, εστρωννυον ἈΝ': εστρωσαν 3. | 3. 

προαγ. αυτον. || 10. εισελθ. 5: ελθ. 83. |. 11. ὁ προφ. ις ὃν. 

Ἁγγ,Ηῖου. 1 Ναζαρεθ. |. 19. ἐς οπη. ὁ δὲ οὔ, 1 ἢ οπι, του θε. 
δὲ, Ὀγτ, Πίου, | 15. ποιειτε. | 14. προσελθοντες ΝΑ | τυφ. και 
χωλ. |. 16. τους κραζ. 1 ΠΠ. 14. Ἰορὸ 585", |. 16. ειπαν. | ΟΠ]. 

ὅτι. || 17. καταλιπων. | εξω της πολ. δὲν: ὁπ. δὲ, | Βηθανια 

ΒΒ": -ιαν Β' (νά). 

ΡΡ. 80,81. Μαίι. αχῖ. 18---81, 

κν], 18. ἡ πρωι δὰ"; ΠῚ πρωϊας ὄδοα, Τ] επαναγαγων δὲ" : 
Τεπαναγων Β” (νζις) δὸς {{19.. ου), εὗρεν 81 Ἰαδ. δὲν, µηκι 
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(οι. ου). | γενηται] γενοιτο δ, ΟΥἱᾳ. Πῖ. απαέου, 7.1. (1/:) ἵν. 

450. | 99. Ταν Ἀθ'. || 358. ελθοντος αυτου ἴδ : -οντι αυτῳ ϱ'. ἢ 

Ίορο 23. καιτις. | εδ, Ρὸδί ταυτην Θ᾽: απίο σοι ὅν. Η ον. | 

Ίορο “34. αποκριθεις δε) (ια Ἀθ9). 1 και εγω "ἷξ.  λογ. 

ἕνα 805. | 25. το Ιω. | η 8”. | παρ). | 26. ὡς 

προφ. εχ. τον Τωαν. | 27. Τειπαν. | και αυτος] ὁ τς. [| 98, οἱ. 

τις. | τεκ. δυο. | και προσ. δ: προσ. δὰ", | αάά, µου Μοπιρ]. 

(μος ἴῃ {18}: οπη. δν. || 99. δὲ ροςί ὑστ. 83: οπι. 7. | εγω κυ. 

και ουκ σοἳ. Τιαῦ. ΠεΠ5]ήν. |. 80. προσ. δε. | 1 ἐτ. δὲ: δευτ. 

ἦδος, | ὁ δε αποκρ. ειπ. δι: οπι. αν, | ου θε. ὑστ. δὲ μετ. οοᾷ. 
Ταῦ, Παβην, |. 31. ο. αὐτῳ. | Ἰῑπ. 47 γονῖ5] 4146 “ (νοἰοτίδιις 
Πὰν. Μαι). 1 π. 57 νεο] αἀάο “(γοίοτοβ «αῦ.). | 
ο Τ πρωτ. ὃν. 

ην Ντ. 

ῬΡ. 83, 89. Μίαι(. χα]. δ]---εχῆ, 3. 

χχὶ. 9]. ὅτι οἱ ὃδε: οπι. ὅτι ἂ". | 89. Ιω. πρ. ὑμ. δὰ, 819. 

Πεν. 1 οὐδε] Του δὲ : Ἰοσο “οἴη. 1). ο. (1σς) 6. ΠΠ. (νά).” | 

83. ὁπ]. τις. | οπι. εν δὲ: Ναὺ. δν. | Τεξεδετο δὲ (-δετε Β): 
«δοτο 8... || 56. παλ. δὲ: καιπαλ. δὲ, ΘΥτ.Ηϊογ. Ὀἱε. | 58. 

σχωµεν. || 89. εβαλον. | 41. εκξωσεται δ. |. 49. κυριου δ': 

-ριῳ ΝΑ. | 45. ο. ὅτι Β". Μοπιρη.: μα». 0 (νάιτ). 1 αυτου 

ἔνό, Ογίᾳ. 11. τοῦ οοἆᾶ.: -της δν. Ι 44. νο] Τ παν. δὲ: 

{ποπ εἷς. 1 μ5. ΤΜεορΗ. (τ. εἰ Θγν.) ἴγεπ. 9177. | Ππ. 5. Ίσσο 

εχχ. 18.3 | 45. Γ]ακ. δε. |. 46. τον οχλ. ἐξ: τους οχλ. δὲν, | 

επει. | εἰς. [ κκ, 1. εν (οι, ΝΕ: Πα. 83) παραβ. αυτ. || 4. 

ἠτοιμακα. 

ῬΡ. 84, 82. Πα, πχ, ὔ---25. 

ΧΧΙΙ, δ. ἡ ὁ μεν. | ὁς δε. | επι. | 0. αυτου Ἡ. || 7. ὁ δὲ βασ. 

τοπίαπι δὲ, Εις. Τησορη.ΥΝ. ἵν. 10: 14, πα. ακ. ὅγυ, Πίου. | 

Ίτα στρατ. . Μει]. 119: Ἡ] το στρατευµα Ίτις. ΤΜΕοΟΡΗ. | 9. 

εαν. ΠΠ 1 οὓς ὮΝ. | ἢ ὁ νυμφ. δὲ : { ὁ γαμ. Ὁ παρ. (νία, 

ἴηι απ, 55). {{11. εκει δδτ: ου, δὰ, | 19. Ίὁβασ. εἰπ. | ΟΠ]. 

αρατε κ.τ.λ. δ, ιδ. ΤΙςοορΙ. | εκβαλετε. | αυτον. |. 15. οπ.. 

ελαβον δ: Ἰαδ. δν | οπι, εν λογῳ δὲ: πὰρ. δον, 16. 

Έλεγοντας. | 17. Τειπε. || 30. και λεγ. | οπι. ὁ τς. | 91. 1 οἵη, 

αυτῳ ὃδ. 95: αυ. Θτ. Πίου. | 39. απηλθον. | 28. εν] Ῥγαοτη. 

και δὲ : οπη. ἔδει, | ΟΠ], αὐτῷ ΝΕ: αυ. δν, | οἱ λέγ. δον; ο). 

οἱ δὲ”. | 94. Μωσ. 

ΡΡ. 86, 87. Μαέ, νχὴ, 90-- εν Π, 1. 

ΧΧΙΙ, 55, γημας. | 97. 1] οπη. και. | 98. αναστ. ουν. | 39. αποκρ. 

δε] και αποκρ. |. 50. γαμιζ. | του θεου Θ᾽: Ίθεου δὲ, | τῳ ουρ. 
δε: ουρ. Θ᾽, | 52. οπι. ὁ 90 οἱ 9’. | εστιν ὁ θεος θεος νε. θ) (ναι): 

εστιν θεος νε. δὰ, ΟΥνἱᾳ. Ιπί. 11], 828. |. 35. οπι. και λεγ. δὲ : Ἠα), 

ο). | 57. ὁ δε] οπι. ἐς δὲ : παῦ, Θ᾽, | εφ Χθὺ. | τῷ καρδ. δὲν: 

Ἰκαρδ. ΝΘὺ. 1 τῷ ψυχῃ ὃ : Τψυχν Ὦθὺ. |. ισχ. σου και εν 

ὁλῃ τ. διαν. σου Θ᾽: δυνάμει σου ο (ντίπιο) (4616. 5} γα). | 

38, εστιν ἡ 80”. | µεγ. καὶ πρ. ὃδ᾽ : πρ. καὶ µεγ. Οὐ, || 99. οἱ). 

δε Ὀδὲἳ αυ, 8 Οὐ, ἑαυτ. θ). Οἶσῃ. 

80. |. 40. ὁλος δὲ": κρεμ. καὶ οἵ προφ. δὰ : και οἱ 

πρ. κρέμανται Θ᾽, ᾿ κρεµαται ὑλ. ὁ νο. κ. οἱ πρ. Οµίµ. 4. Οὐ. 

314. |. 49. του Δ.] οἵη. του. | Δανειδ τὶς Θὐ. |. 45. αάά. ὁ 

Τησους Ἐγν. Πίου, υῖ5: οπι, 8. | Γκαλ. κυρ. αυτ. δὲ : κα. αυ. κυ. 

Ἁγν. Πίου, υἱΒ. | 44. κυρ] ο. ὁ δὲ: πὰ}. θ).  ὑποκ. δὲ : 

ὑποποῦ. Θ᾽. |. 45. καλ. αυτ. κυρ. ΏΝ. |. 40. εδυν. 8θὺ: ηδ. 

Ὦ3, | αποκρ. αυτ. Ν: αυτ. αποκρ. Θ'. {Π|π απ. 1. ὁ ἐς Νο’. 

οπι, αὐτῷ Ὁ».  σεαυτ. δὰ: 

Γοπη, ὃν. 

Ρ). 88, 89. Μαι, νε, 9---91. 

αχῖϊῖ, 9, Μωυσ, δὲ τ Μωσ, Θ᾽, | ΧΜ. ροξί καθ. Ποπ. ΟἿ, ΤΠ, 18. | 

8. Τεαν Ἀθὺ, | οπ. τηρειν δὲ : Ἰιαῦ, Θ᾽, 1 ποιησατεδ”: ποι. 

και τηρ. ΧΙ τηρ. και ποιειτε Θ᾽, |. 4. δε Ροδί ζεσμ. | βαρεα] 

µεγαλα βαρεα. 1 ΤΤοπι. και δυσβ. Ν: Τ μα. Θ᾽, 1 αυτ. δὲ τῷ 

δὲ: τῳ δὲ Θ᾽, | τ. δακ. αυτων Ὦ. |. 5. πλατ. γαρ Ν: πλατ. δε 

Θὐ, | οἱ, των ἱματ. αυτ. δὲ : 10. Θ", | 6. φιλ. δὲ δὲ : φιλ. τε 

Θὐ. | την πρωτοκλισ. ΝΕ (-κλησ. θΘ)): τας -σιας ὃν. | 7. 

Τῤαβ. εοπιο] ΝθῦΣ: υῖν θ73. | ῥαββει (7 οἱ 8) ΡΝΘ’. | 8. ὑμ. δε 
μὴ κληθ. ῥαββει ΝΑ: οἵη, δὰ , | καθ. δὰ οἱ Ὁ θ): διδασκ. Ν''. 

Ογἱᾳ. Οου. Οὐ. 47. | οπ. ὁ χρ. δὲ (Θ" ναι). | 9. ὑμ. ὁ πατ. 
ἐδ: ὁ πατ. ὑμ. Θ᾽. | ὁ ουρανιος ἃ: ὁ εν τοις ουρ. 6". |. 10. εἷς 

εστιν. ΟΥίᾳ. 0ου. Ον. 47: εἷς γαρ ἐστ. ὑμ. (5ο) ὁ καθ. Ἀθὺ. | 

11. Τοπι. ὑμων 90. |. ἀε]ο : 11, 19... Β4γ.' . 19. νετ.] οτη. δὲ : 

Ροβί 14 Θὐ. | 14. ουαι δὲ ΏΝ': οιη. ΝΔ”. |. 16. ὁδηγ. οἱ τυφ. 

ΔῈ 17. τις γαρ µειζων. | ἁγιασας. |. 18. ὃς αν. Ἰ. 19. οἴῃ. 

µωροι και. | 31. 1 κατοικουντι. 

ϱ). 90,91. Μα, κκ], 28-- 87. 

ΧΧΙΠ, 93. τα ελεος. 1 Τοπ. δε, | αφειναι. | 94. οἱ δὲ" οὐ“: 
οπι. δὲ: γοῖς, |. 95. Ἱ. δ. Τορο- χὶ, 89.) | Τεξ. | ακρασ. | 20. 

και τῆς παρ. 1 εκτος Χ': εντος Ν". | αὐτῶν Ν: αυτου Ἁγ{. 

Που. |. 97. ΤΙ παροµ. | οπ. οἵτινες δὰ δ: πὰ. ὃν, || 28. ἐστ. 

µεστ. | 50. ηµεθα Ὀἱ5. 1 Γκοιν. αυτ. | 995. πληρωσετε Θ. | 54. 

εξ αυτ. 19] οἱ). και. | και εξ αυτ. δον: εξ αντ. και ΧΑ. |. 55. οἨ). 

αν ΝΤ: Ἰαῦ, Νπ 1 οπι, παν ΝΤ: αυ, δδον, ) εκχυνν. Ὁ. 1 οἱ). 

υἷου (ία Ἱοσοπάπιῃ Ρο του) Βαρ. δὰ, ρορύ 985") αάάορ “(ὁ 

Τωις,)’. αυ. 90, | 66. οἵη, ὅτι. [ Τταυτα παν. 8. Θγν. Πίου. 

υἱ5: ὑπ. τ. Ίγεπ. || 37. οὔ. ἡ 8". | τους προφ. αποκτ. ἈἨ. | 

αποκτενου. ΝἨ εὐ 5. | επισυναγειν ἰδ δ: -αγαγειν ὅδ, | ορν. 

επισυν. Ν. ΒΥΧ. Που. 5, | Ένοσσια αυτης (ἑαυτῆς δὰ.) Β 87: 

Τοπ, αυτ. Ὦ. | πτερυγας] Ἱ ποἩ αάά. αυτης ΒΝ, 

Ρ). 92, 95. Μαϊ, σχΙΠ, 58-- πχῖν, 91, 

ΧΙ. 38. ερηµ. ΤΙ παὶν. 1. απο (εκ Β.) τ. ἱερ. επορ. | 3. ὁ 

δε αποκρ. | Του 10. | ταυτα παντα 8: ΟΠ1. παντα δὰ. | ὁς 

ου] ποπ αά. µη. | 8. οπ, αυτου Ροδί µαθ. | 1 καθ. ιδ. ὮΝ. | 

. ὉΠ, της ΑπΠίο συντ. 6. οπ. παντα. | 7. 1 επ’. | απίο λιμοι η ο. Ϊ " 

({ οπ1, λοιμοι και) ἴπ8, σισμοι και ὃ (οἵ, (1/2.): λι. κ. λοι. 1. 
1 μεορ]. Θγ{. ἵν. 56: {7 λοι. κ. λι, Βψτ. Πίου, δἱ5: λι. κ. σεισµοι 

κ. λοι. Ο6/)2. || 9. οι. παντων 83: Πα. ὃς, | 10. παραδωσ.] 

δὰ, εις θλιψιν : ΟΠ]. και µισησ. αλληλους. |. 11. πολλ. πλαν. | 

14. ΟΠ1. τοῦτο κ. ΤΠεορΗ, | οἵη. εις ὁλὴν την οἰκουμένην. | 

15. ουν ΔῈ: δε ἐδν, | ἑστος ΒΝ. | 16. ἐπὶ τ. ορ. ἃ: εἰς τ. ο. 

5 νυ. Ηίου, (Παπά). |. 17. καταβατω. | τα δὰ: το δὰ ἧς | 18. το 

ἵματ. |. 90. σαββατφ. 

Μαι, κκὶν, 9]---39. 

χχῖν. 21, Ἐ ουκ εγεν. | 39. κολοβωθησ. δὲν: εκολοβωθησαν 

ή. | 98. µη πιστευσητε ἃ : (-ευετε Ὦ). |. 94. οὔ). μεγαλα δὲ δι | 

Ἰπλανηθηναι. |. 30. ο. ουν ἐδ: Ἰαυ. 8, 1 ταµει. | 27. 

εσται] οι. και. | 38, ὁπου] που ΝΝ. 1 οπι. γαρ δῇ. Ἁγν. Πίου. | 
σωμα ἃ: πτωµα ὃν. |. 99. 1 εκ. | 50. εν ουρ. | τοτε κοψ. 

δν κοψ, 3. | 81. 1 ὁπ). φω». | ἐπισυνάξει δὰ: -ξουσιν ὄξος, | 

ἕως των] { οἵη. των. | 85. οἵη. τα δὲ δ : αυ. δόντια, εκφύψ ὰ. | 
γινώσκετε Ὦ. | 35. Τταυ. παν. | 831. Τοπ). ὅτι. οπι. αν. | 
ἡ παν. ταυ. | 35. ὁ ουρ. και ἡ γη παρελευσονται, οἱ δελ. µου 

ου µη παρ. δ'.: οπ). δὰ δ, | 860. οἱ). της δηΐο ώρ. | { οὐδὲ ὁ υἱ. δὰ 

οι οὐ, | ο), µου. | 37. 1 ὥσπερ δε, | οἵη. και. | τοῦ υἱου δὲν: 

οὐ. δὲ, [ 98, ὡς, { ἡμεραις] {7 οσα, ἐκείναις. | και γαµουν. 

δος, 1 { γαμιζ. |. 89, ἢ εσται και, 
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ΡΡ. 36, 97. Μα, χχῖν, 40---κνγ, 10, 

χχῖν, 40, Γεσον. δυ. δὰ; δυ. εσον. δν". | εἷς υἱ5] οἱ». ὁ. | 41. 

μυλφ. | 45. ἡμ. | 48. διορυχθ. | 44. καὶ ου δοκ. ὡρ. | 45. αρα 

Ονῖφ. πα]. κὶν. 9. 9. | καταστήσει. | ὁ κυρ. οπη. αυτου. | 
Ἱοικιας. | δουναι, | 46. οὗτ. ποι, [ 48. εκεινος δέοι : ΟΠ]. 83. | 

αυτου | ἑαυτου. | µου ὁ κυρ. | Τ οπι. ελθ, | 49, συνὺ. ἑαυτου. | 

εσθιῳ... πινῃ. {παν 1. Τ αυτων. | ὑπαντ. | 2. 

ησ. | µωρ.... φρον. | καιπεν. |. 8. αἱ γαρ. | οπι. αυτ. | 4. 

αγγ-. οἴῃ. αυτων. | αυτων] 1 ἑαυτων. | 6. ὁπ. ερχ. ἓ. 3γΙ. 
11105, Ῥείτορ. απί, (μὰ Ὁ. Ἠοπα, Τοπ). 1 Τοπι, αυτου. | 7. ἑαυτ. | 

8, ειπον. | ἧμων, |. 9. λεγουσαι] ειπον (510) ΘΗ, 1 1 ουκ ὃν. 

Ο,ἱᾳ. ἀπ]], κὶν, 9. 81: ου µη Θ᾽, 1 αρκεσει Ογίᾳ. σα]. 2 ὑμ. 
και ἡμ. 1 οπ. δεν: ΠΑ, Θ᾽", | 10, οπ, αυτων θ13. 

εξ αυτ. 

ῬΡ. 98, 99, Μα, χχν. 10---50. 

Χαν. 10, Ἠκλεισθη Ἑ. | 11. Τκαι αἱ Νθὶ, |. 18. οπι, εν τὶ ὁ υἱ. 

του ανθρ. ερχ. Θ᾽, |. 16. δυω Θ᾿, 1. 15,10. {7 ευθ. πορ. Χ: 
Τευθ, πορ. δε 8ΘΗ, |. 16. Ἰ ηργ. ΒΝΣ: ειργ. ΑΘΗ, | και 

εποι, δὲ ΘΕ; καὶ εκερ. δον οἱ «Ὁ, 1 πεντε] { δά, ταλαντα. || 17. 

Τκαι 19 δι {7 οἱ. δὰ δ, | οἵη, και αυτος. |. 18. ταλ. | γην ὃ. 

βα: οτι, 93 (εοττῖρο επρτα). | εκρυψ. | 19. πολ. χρ. ἓ. 31. 
ΠΟΥ, υΐβ, | λογ. μ. αυτ. | 90. οΠ1. ταλαντα 10. | Τταλαντα 

(Ροβ! ιδε αλλα πεντε). | ΟΠΠ. επ) αυτ. | 91. ΟΠ). δε. |. 295. δε 

δεν Τοπι, δν”. οοα, ια. ΠαδΗν. (οἱ αὐτὰ 211.) λαβὼν ὃ. 871, 
Π]ος, 5. | οπι. Κυριε. | οπῃ. ἐπ᾽ αυτ. Ν: ΠΑΡ. 9ΥΥ. Ηίογ, Εἱ5. || 

94. ΟΠ. σε Ὦγτ. ΗἱοΥ. Ρῖ8. 1 αυστηρος, 1 ανθρ. αυστ. ει. | 26. 

πον. δουλ. |. 97. σεουν. | Γτα αργ. δ Ἐ: το αργ. ἔδ'". || 29. του 

δε µη. |. 80. εκβαλετε, 

" ΡΡ. 100, 101, Μαέ, καν, 81---ανὶ, 7. 

ΧΧΥ. 91. 01Η, ἅγιοι. || 33, συναχθησονται. | αφορισει δὲ Ἐ: αφοριει 
Νο, | 65. οπι. μεν. Ογῖὶσ. ΡΒ ΟΥ, 199. | Τοπι, αυτου Ν. Οτγὶφ. 

Ἱρ], [ ευων.] «4, αυτου δὰ, Μεπιρίι,Θγχ. Ῥδί, Πο]. Πῖεν, δοπιο]. | 

86. ηλθατε, | προς εµε. | 87. 7 ειδοµεν. | 59. 1 ασθενη. | 40. 

των αὖ, µου. 1 αδ. µου των ΒΞ παρ. | 41. πορευ.] ὕπαγετε ὃ., 

«δέ, Ολα]. 76. ΟΡ. Ἰοπι, Ον. 156 οοᾷ, Ὠος]. Πἱρρ. ΛΠί. 65, 
Ποπ, ΟἹ, κὶκ. 9. 1 οἱ κατηρ.] {7 οπι. οἱ. | το ἧτοιμ. ΝΟ, |. 49. 

οἱ]. ουκ 19 ΒῈ: Πα. ΒΒ", 1 ὁπ. και απίς εδ. | 45. οπι. γυμ. κι οὐ π. 

μὲ δὰ τί ΠΑΡ, (δοα οἱ]. μὲ) δον | 44. οἵη. και 10 ”. Μοπηρ]ι, οος.: 

πα. δα, 1 οπ. αυτῳ δ ΘΙ, 1 διεκον. Ὦ. {|| χχυΐϊ, 8. οἱη. και οἱ 

γραμ. θη, ΒΥΓ, Πίου, 1 τουλ. ΒΒ", | 4. δολ. κρατ. 1 οπι. και 

αποκτ. ἘΠ: παρ. Β΄. |. 7. εχ. αλαβ. μυρ. 803, | 1Τπολυτ, ἃ: 
Ίβαρυτ. Θ᾽. τὴς κεφ. Θ᾽", 

ῬΡ. 105, 105, Μα. χχγ!, 8---28, 

ΧΧΥΪ, 8. ΟΠΙ, αυτου Ἀθ'. | 9. 1 εδυν. ΒδδΘο, | ΟΠ, το μυρ. 

ΔΘ... 1 οπι, τοις ἔθη, |. 10. γαρ δὲ" οὐ οὔ ; οπι, ἂν. | ή ηργ. 

ΒΝ”: ειργ. δ. | 19. δε ΒΓ : οπι. ΒΝ, || 15. και εγω. |. 17. 

οπ, αυτῳ. || 20. δωδ.] 1 αἀά. µαθ. |. 51. ειπεν] λεγει. | 99. εἰς 

ἐκ. 1 οπ. αυτων. | 398. μετ᾽ ἐμ. την. χ. εν τῳ τρυβ. | 90. 

Τῥαββει ΒΝ. | λεγ. αὖτ. ὁ τῷ δὲ, ανὖνο. 53. 8ν Οτῖρ. Τμ, ΠΠ, 898. 
96. ΟΠ. τον. | ευλογ. | ὅους τ. μαθ. ειπ. | 97. 91. το, | Τκαι 

ευχ. |. 38. μου] οπι, το, | 1 οἱ, καιν. ἐδ, Τη6ῦ, Ὦψν. Πίος, Ποπ, 
(ΜΓΑΠΡΡ, μου): πα, Θγτ, Πε, Ἰκοπη. 

ΡΡ. 104, 105. Μα, χχνὶ, 268---45, 

πχγ]. 28, εκχυ»». Ὦδ, | 99. ο, ὅτι ὮΝ, | ΟΠ], του δ": 
Ἰαῦ, 83, γενημ. Ὦδ. 1 μεθ᾽ ὑμ. καιν, 8, 19. Ίωπο, 191 

Μαϊ, |. 81, διασκορπισθησον. | 38, ει και Νὶ.: οἵη, 83, | εγω] 

“απελθων. | 

Ομ, δε. | 54. αλεκτοροφωνιαςα. |) µεαπαρν. Ν': απαρν. µε 

ἔδο, | 96. απαρνησοµαι. | ὁμ.] οπι, δε, Ι 56, Γεθσηµανι. | τοις 

µαθ.] 11 αἆᾶ. αυτου. 1 Τοπ. αυτου Ροδί καθ. | οἵπ. οὗ. | εκ. 

προσευξωµαι. |. 88, οπ.. ὁ το. |. 89. προσελθ. | Έπατερ µου. | 
παρελθατω. |. 40. η, 9. Ίερο “40. ισχυσατε.) (ἴϊα δὲ) εἰ Ροί 8 

πεις “42, εκ δευτέρου." | 49. προσηυξατο] οτη. ὁ τς Ν οἱ “: αἀᾶ. 

δ νο] ῦ, λέγων. | Ίορο πάτερ µου. | ΟΠΠ. το ποτηρ. | ΟΠ). 

απ᾿ εµου. |. 48. παλ. Ῥοδί ελθ. | εὗρεν. | 44. παλιν απίο 

Τεκ τριτ. (Ροβί τον αὐτὸν 83) δὲ τς ἔ παλιν. | 

45. ΟΠ. αυτου μοϑβὲ µαθ, ᾿ Ττολοιπ. 

ΡΡ. 106, 107, Μαιί, καν], 4ὔ---61. 

ΚΧΥΙ, 46, παραδιδων ΝΝ : -δους δ». || 48. Τεαν. | 49. 1 ῥαβ- 

βει. |. 50. οπι. ὁ δες δὲ, | εφ ὁ. |. δΙ. μετα το. || 55. την µαχ. 

σου. | µαχαιρῃ. || 58. δυνομαι Ὦ. 1 Ταρτι(ώδε αρτι δὰ Μοπρ].: 

ΠΟῚ δὲ.) ΒΠίο πλείω. | πλειω Ντ: τοὺς δὲν, | οἵη. η. | λε- 

γιωνας Ὦ: λεγαιωνας ἴδε; Τ λεγιωνων Ν”. | αγγέλους 8": -λων 
δ οἱ". |. 556. εξηλθατε. | {7 οπι. προς ὑμ. | εν τῷ Ἱερ. απίο 

εκαθ. || 56. ΟΠ). αυτου ὃν: αά. Ἀγτ, Π1ογ. Τοπᾶ, | 56, 57. εφυγ. 

οἱ δε κρατ. τον τν ἱ5 Β. |. 58. 1 οπι. απο. | 69. οπ., και οἱ πρ. 
δὲ: μαὺ, Θ΄, 1 αυτ. θαν. Θ΄, | θανατωσωσιν ΒΝ: -σουσιν Οἱ. 

60, ουχ δὲ Θ΄, | εὑρ. Θ΄, | οπη, και ὃ: αυ. Θ΄, 1 πολ. προσ, 
ψ. Νθί ουχ εὗρ. Θ΄: οἵη. δὲ, | δᾶ βη, ο{η, ψευδοµ. δὲ : Πα, 
Θ΄ | 61. Τειπαν. | Τ αυτ. απίς οικοδ, 8Θ:. 

ΡΡ. 108, 109, Μα, χχυϊ, 62--- αν], 6, 

Χχαγ], 603, 68, ΟΠΙ. ουδ.... αυτ. ἂν”. || 65. ὁπ]. αποκρ. Χ'. νο. 

Ἠιου, δἱε: αῦ, Θ΄, | οπη, ει 39 Θ΄, | του ζωντ. Θ΄: οπι. δὲ, ΒΥ1. 
Ἠιον, Ρἱ8. || 65. οἵη. ὁ απίο αρχ. ΧΙ ΠΑΡ. δὲν (να). 1 διερηξεν 

Οἱ, 1 λεγων δὲ: και λεγει δε ΝΑ. ΘΥγ.Ἠ5ί, (οἱ ἐδὲ 10010.) | οπι. 

ὅτι Θ΄, | µαρτυρω»] µαρτυριων. | της βλασφηµιας Θ΄. | βλασφ.] 
ἘΠ δα, αυτου Θ΄: Τοπ, δὲ, | 60. εἰπὸν 3: ειπαν ὃ", | 67. εραπ. 

Ἠὰθί. |. 69. εκαθ. απίο εξω ΧΙ. | Το. οἵη. αυτων δὲθί, | 

71. ΟΠ. αυτον ροξί εξ. δε, | Ττοις εκ. | και οὗτ.] Τ{ ο). και. | 

79. μετα. | οἵη. ὅτι. | ΤΗ. Ίσεσο -ματιζειν ὈΪΞ. 1 καταθεμ. | 
Ἡ ευθεωο. || 15. τυ] οπη. του. | ΟΠ. αυτῳ. {ΠΠ αν, 5. παρεδ.] 

Τοπῃ. αυτον. οπι. Ποντ. || 8. ἢ παραδιὸ. | µετεµεληθη και 

δος μεταμεληθεὶς Χ.Α. 1 εστρεΨ. |) καιπρεσβ. | 4. Ἱαθφον δὲ, 

Ὦγτ. Πίου, ΤΟ ΟΡ. απί.:. δίκαιον} νὰ. ἴῃ κ, 55, ειπον. | 

οψῃ. || 0. ειστον ν. | 6. ειπον. | Ἱκορβαναν. 

110, 111. Μα, κχν!]. 7--55. 

ΧΧΥΝ, 9, τοτε Χ': και δὲ, | Ἱερεμ. δὲ, 7 γί. Ματς, ἵν. 40. 1} 
10. Τ εδωκα δὲ : εἔωκαν Ἀγχ. Ἡ ον, Ῥείτορ. αἲί, | 11. εσταθη. | 

Τ οἱ]. αυτῳ. | 19. των πρεσβ.] {οἵη. των ΒΝ; αυ. Β" (οι 

Β: 2). |. 18. ὁσα Β΄: ποσα Ἠ:8. || 15. ἠθελον δὲ: παρφ 

τουντο ΧΑ. || 17. Βαραββ.] 1 Βία 5ἶπο αὐἀ, δὲ, ΒΥΥ.Ηἰοσ, Ρείτορ. 
πΏΐς : ΡΥΑΟΠΙ, Τήσουν (τον) Ογῖφ. Ίπι (ὁ κεουππάππα «ποδάστη ἢ). 

853. Ῥορί “ βομοϊ οι πἀάο “(αποᾶ Οτίσοπῖ5 ο55ο ἰοδίαίας εἰ 

Ρ]επία5 οκλ]νοί οοᾱ, Ύεη, αρ. απ]. χἰγ. 5. 81}: Τοπ], τον ἂν. || 

91. Ἐειπον. | τον Βαρ. |. 99. οπι. αυτφ. | 38, Τὸ δε εφη. | 

περισσως Ἀ'': περισσω δῦ, 

Ρ). 119, 119. Μαιΐ, χχυ, 24---4]. 

ΧΧΥΪ, 94, 1 απεναντι. | του δικ. τουτου. | ὑμεις] αἀᾷ. δε 

Νι ὁπ), δν, | 96, παρεξωκεν] τἀ, αὐτοῖς δὲδο: ὁ), 83 οἱ | 
28. εκδυσ. ΝΑ οἱ οὐ (να γ) : ενδυσ. δὲ, | ἹΙπ, 15. Ίορο “38, 
χλαμ.᾽ 1 χλαμ. κοκ. περ. αυτφ. || Ἰορο 39. πλεξαντες.' επεθη- 

καν. | της κεφ. | εν τρ δεξ. | 1] ενεπαιξ. | Ίεμο ΄αυτῳ] οπι, 
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Απ,” εἰς, | 1 ὁ βασ. |. 81. εκδυσαντ. | αυτ. τ. χλ. | και ἐνεζυσ. 

οἵη, και. |. 55. Ππ. 9. Ἱερο απαντησιν. | 95. τοπον. | λεγομενον 

δέοα ; οπι, δὲ δ, | ὁ εστιν. | κραν. τοπ. λεγοµενος ὃν" οὐ “Ὁ; οπι, 

λεγ. δὲν {|{|84..1 πεῖν υἱ5 ΧΙ πιειν υἱ δὸς, | οινον. | ἠθελησ. 

δὲ οἱ οὐ; ἠθελεν Ν''. || 35. διεµερισαν Ὦ. | {7 βαλοντ. | οπι. ἵνα 

πληρ ... κληρον. | 40. Τει του θε. | {και καταβ. | 41. 

Ἢ οι, δὲ Βδ, [1 οἴῃ, και 10. | πρεσβ. και γρ. ὃδ, 7 5. Ὁ. Ἐ. 

ῬΡ. 114, 115. 

ΧΧΥΪ, 42, ΟΠΗ, ει. | πιστευσωμ. | Τεπ) αυτον. | 45. τον 0. | 

11 οπι, αυτον 1". | 44. συνσταυρ. Χθί, | συν αυτῳ δὰ : μετ᾽ 

αυτου Θ΄, | αυτον. | 45. οπ. επι πασ. τ. γ. ΣΙ Πα, εφ’ όλην 
την γην ἴδ, | ἐνατ. Θ΄, || 46. ενατ. δ΄ Θ΄. | εβο. Υμ]ρ. ὁ... 
ὔ1.οι, Οἱ. Ππί, 1. 9945 (ο]απηαν ): Τ᾿ ανεβο. Νθί, α.ᾱ. {53.3.1}, 
(οκε]αππαν/τ). | ελωι υἱ5 δὲ : ηλει δἱ5 Θ΄, | λεμα ὮΝ: λιµα Θῇ ] 
σαβαχθανει Ν: -νι Θ΄: σαβακτανει Ὦ. | εγκατελιπες δὲ : -ειπες 

Θ΄, | 47. ἑστηκ. ὃδ : ἑστωτ. Θ΄, | οπι. ὅτι ἃ: παῦ, Θ΄, | 48, οπι, 

εξ αυτων. | 49. Τ ελεγον 8θί. | αφετε Θ΄, | σωσαι δὰ": σωσων 
Ν.ΘΙ, | αὖά, αλλος. . . αἷμα ὃὲ : οπ1. ΘΥΥ, Π1ογ. Τοπ, | 51. απ’ 

Θύ; οπι δὲ, | εις δυο δπίθ [απ᾽] ανωθ. ἑ. κατω ἈθΙ. |. 69. οπι, 

και τα μν. ανεφχ. ὃΝ. [μνημεῖα δ |ανεφχθησαν δε: ἡνεῳχθ. 

ΟΙ. 1 Ίγερθησαν δὰ : Ίγερθη Θ΄, || ὅ8. οπι, εισηλθον εἰ και. | 

54. 1 ἑκατονταρχης ἃ: -χος Θ΄. | Ἐγενομ. δὲ Θ΄, | Ίθε,. υἱ. 

ΝΘ: Το. θε. ὅντ, ΗΙοΥ, δἱ8, (οἱ. ην του θε. 33) |. ὅδ. κακει. | 

οπ]. και Ἀθί, | απο δι Θ', | 56, εν αἷς ήν Μαρ. ἡ του Τακ. 

και ἡ Μ. ἡ Τωσ. και ἡ Μ. ἡ των ΧΙ και ἨΙ. ἡ του Τακ. και ἡ 

Ἰωσ. µητηρ και ἡ µητ. των Ἆ''. | Μαρια 15 ΟΙ. 1 Μαρια 5" 

δὲ (ἴα Θ΄). 1 ΤΙ Πωσηφ. | 57. εµαθητευθη. 

Μαϊί, χχυ, 42---58, 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ρ. 119. Μαν, 1, 1--4, 

1Η506Υ. ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. |. 1. αρχ.τ. ευ.] τὸ ευαγγελιον ΒΥΙ. 
Ἠίογ, | Τοπ. υἱ. θε. δὲ", ϑγν, Πίου, τ Βα}, ΝΔ. Ι 9. καθως. | 

Ἐτῳφ. | τῷ Ἡσ. τῳ πρ. | Τ εγω. | αποστελω δὲ. Μοπρῃ. | οἱ), 

εµπρ. σου. | 8. τρ. αυτου ΤΙ. | 4. και εγεν. δὲ: εγεν. Ἀπ | 

ὁ βαπτ. ΝΤΑ, | και κηρ. 

ΡΡ. 190, 121. Μαν. 1, ὅ--18, 
ἷ, 5. παντες ΑΠί9 και εβαπτ. ΝΤ. | και απίο εβαπτ. ΧΙ οπι. 

8. 11 ὑπ᾽ αυτ. απίθ εν τῳ ΝΤΑ, ΒΥγ. Πίου, || 6. { καὶ ην ΝΤΑ, | 
ὁ Τωαν. δὲ Τὰ Ἱεσθων δὲ ; των ΤΙ. |. 7. οπισω µου] κυψασας (515) 

Αἶπο δε Ῥ. | 8. οὕ. μὲν δὲ Τα, Θγγ. Πίο. | εν ὑδ.] Ἡ οσα. εν δν. 
ὅν. Πίου, : Τ μαῦ, Τὰ, | οπι, ὑμ. 90 δὲν, ὁ : Μαὺ. δὲ, 1 Τεν πν. 
ΝΤά: {7 οπι, εν Άγ. Ηΐοσ, || 9. και 10. | {7 Ναζαρετ. | εἰς τον 

ἴορ. ὑπ᾿ Τωαν. |. 10. ευθυο. | εκ. { ποπ αἀᾷ, Τησους Ῥ. | ηνυγμ. 

18. 1 ὡς ΒΝ, | και μενον. | 1 επ) αυτον. | 11. εγεν. νι ο1η. 

δη; ἀῑεεδαί Ὦγν. Πἶον, | εν σοι ΧΡ. | ευδοκ. |. 19. ευθυς. || 13. 

οπι, εκει. | µ. δὲ: τεσσερ. Ὦ. | μ. ἡμ. | οι. και τεσσ. νυκ. | οἱ 
αγγ. || 14. 17 μετα δε. | τον. | ὁ τς. | οπι. της βασ. | 15. οπι. και 

λεγ. ΝΤ; { λέγων Ν'. |. 16. και παραγ. | Σιμωνος. | αμϕιβαλ- 
λοντας. | οἵη, αμφιθλησ. | ἁλιεῖς δὲ : ἁλεεις ΒΒ. | 17. } ἆλεεις 
ΤΝ, |. 18. ευθυς. 

0 5 

ΓΡ. 116, 117. 
ΧΧΥΠ, 68. Τ ΟΙ, το σωµα 390, | 59. ἆ οπι. εν. | 60. οὔ. 

αυτο. | οἵη. επι. | 61. Μαρια 19] Ἰ Μαριαμ. | ἡ αλλ. | 68. εκ. 

ὁ πλαν. | 64. 7 οπι. αυτου. | κλεψουσιν. | οπη, νυκτος. [ χειρον 
ὃν, 609. | 65. { δε] κουστ. Ν: φυλ. ΟΥἱᾳ. {π|.} Ἰ ασφαλισασθαι 
ΦΟΡ. | 66. των φυλάκων 1ῖ, [ παν, 1. Τδε. 1 Μαρια 19] 

Τ Μαριαμ. | 9. και προσ. λιθον 5ἶπο αάᾶ, |! 8. ην δὲ ἡ ειδ. αυτ. 

ἃλι ου), δὲ”. [ ὡς χ. Νδ: ὧσει (νε] ὡς ἡ} χ. ΧΙ 4. εγενηθ. Ν. 

Ἐπ. τ Μαγ. αρ. Οοτᾷ. 70. 450. | ὡς νεκ. δὲ. Ἐπ. Οοτᾶ, | δ. 

ταις γυν. ὃδλ οὐ Ὁ; οπη, δὲ δ, | φοβηθητε ΝΣ: φοβεισθε ἂ'". | 6. 

ΤΠ οπ. ὁ κυρ. |. 7. ιδ, ειπα 5: ιδ, ειπον ἃ, | 8. απελθ. | 

Μα{, κακνῇ, ὔθ- κκνῖ, 11, 

Γ.9, οἴ). ὡς δὲ επορ. απ. τ. µαθ. αυ. | ὁ τς] Τοπι. ὁ ΒΝ.Ι ὑπην. 
ἐδ; απην. δν | 10, ὁ ἐς Β. | µου δν: οπι, Ν”, | ελθ. 8: 

απελθ. δὲ, [1 καὶ εκει. | 11. Τ ανηγγ. 

Ρ. 118, Μαξ, καν, 19 --20, 

ΧΝΥΠΙ, 19. συµβ. τε εποιησαν ΝΑ (πᾷᾷ. και λαβοντες ὃν 

εὐ 2. οὐ); συµβ. τε λαβ. δ'. ΙΙ. 18. επ. ὅτι] ὅτι ειπατε. ἢ 14. 

Τεπι ὃν. Βυν. Πἶου. 1 ΤΓοπι, αυτον ἐδ, ΥΓ. Πατ, | ποιησωμεν. | 
15. τα αργ. δὲ: αργ. ῬΑ, ὡς δὰδ : καθως Χ.. | εφημ. | ᾖ έως 

ΝΕ: μέχρι δος [ΠΟΤ ὁπ). ἡμ. | 16. Ίοσοειςτην Γαλ.’ |. 17. οἴῃ. 

αυτῳ. | 18. οἴῃ. αὐτοῖς δὰ δ, | απίο εν ουρ. 135, 8 1{|, (2 και) ἵπ 

Β. 1 Τοπι. της δὲ, Ογῖφ. Τις. ΟΥ. 88. Ἱ 19. ἢ οἱ. ουν ἃ (1γεν. 

Ηἱρρ. Οτίᾳ. Ογἱᾳ. Ιπί. ια. [εχο. ἵπ Ἐ5.] Πο πποῖ Ἱπο]α- 
ἀεπά1). 1 17 βαπτιξζ. | 90. Τειμ. μ. ὑμ. | οἴῃ. ἀμὴν. 

Β0βογ, ποη Ἰαῦ, δὲ, 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ΡΡ. 129, 129, Μανγ. 1, 19-84. 

1, 18, τὰ δικ. οὔ. αὔτων. | ηκολουθησαν. | 19. ολιγ. εκειθεν 

δας Γεκειθεν 8ἶπο ολιγον ΝΑ. | 90, ευθυο, | 95ἱ. Καφαρν.| 

ευθυς. | τοις σαββ. ] πο Ῥίποπῃ. εν. | {7 οπι. εισελθ. | εδιδασκεν 

(ὅλοι; εδιδαζεν ΝΑ) απίο εις. || 99. οπ. αυτων. | 95. Τευθυς. | 

ην απίο εν τῷ. | 24. εα πι οπι. ΧΑ. | σοι. | απολ. ἡμ. | 
ἘΠ οιδαµεν. | 95. οἱΏ. λεγων Ν΄ οὐ Γοτία»βο ΑΚ" (μαδ, πιαπις 

τουοηεῖος 5α)ῤ. 1α5.): Βα}, 3, | 96. το πνευμα. | φωνησ. | εξ. | 

97. ἁπαντες. | Ἰ ΟΠ. προς.  αυτους.] λεγονταο. | διδ. καινη. | 

κατ᾽ εξ. ] οτη. ὑτι. | 398. και εξηλθ. | Τευθυς ΒΝ: 1 οπι. δὲ. 

πανταχῃ δν: Τ οι. δὲ δ, | Γαλ.7 Τουδαιας 5. | 399. ευθυς. | 
ἘΠ εζελθοντ. ηλθον. | 80. ευθυς, | δΙ. {7 οπι. αυτης. | ὁπ). 

ευθεως. |. 39. 1 εδυ. | οὔ. και τους δαιμ. (35)... 

(34) δ δ. 1538. και ην ὑλη ἡ πολ. επισ. ᾿ξ, 

.«Κκακ. εχοντας 

ῬΡ. 194, 120. Μαν, ᾿. 81--ἰϊ, 4. 

ἷ, 834.. οπι, ποικ. νοσ. 81. | εξεβαλλεν δὲ, α. Ὁ 13.9ἱ:3. | λαλ. 
τα δαιμ. | τον χν εἰναι δὰ“: οι. Ν:ΘΙ, | 85. εννυχα Χθί, | οπι. 
εξηλθ. και δ. 4.ο.[] 1.01.1 κ. απηλθ. Χθί (ο): Ροβι Ὦ ἀθ]ο  ὐ....ο)”.| 
κακει θὲ, |. 96, Γκατεδιωξεν δὲ : -ξαν Θ΄, | 1] ου. ὁ δὲ : Τα. 
Θ΄, 1 οἵη, οἱ Β" : αυ. Β5 ἑάεππαπα, πε σετίο γαι.) δὲ, | 97. ἡ και 

εὗρον αυτ. καὶ δὰ : {{ κι εὕροντες αυτ. Θ΄, [ζητ. σε δὲ : σε ζητ. Θ΄.}} 
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ε ΒΚ τ, ον, Μεπιρῃ, |. ἆ 

᾿ασκ, απολουν.: 

ΑΡΡΕΝΡΑ ἘΤ ΟΟΝΒΙΘΟΈΝΘΑ. 

38, αυτοι Ὦ": αὐτοῖς Β5 “αὐ οσγίο νά ν, ἡ} ἄγομεν. { αλλαχ. δὲ : 

11 οιη, ΘᾺ [ εχοµενας δὰ : -νὰ Ὦ ποπιίπο οογσοπίο, | κακει Χθ:: 
και εκει Ῥ. | εξηλθ. δὲ : ελεληλυθα (519) Θὲ | 89. Τηλ0. δὲ, 855, 

Ἠ]ον.: Την Θὲ | κηρυσσων δ: κηρύσσειν 8”. | εις τας συν. 

δα | 40, και γονυπ. Χθ'. 1 ΤΓοπῃ, αυτον Ν΄: { πᾶ}. Θ΄, | οπι, 
και Ἀπ λεγ. δὲ ἢ (Ἴαῦ, 00), 1 αυτφ] αἆά. κυριε (οπι. ὅτι) ΒΥ5. 

Ἠ1ογ, | ὁτι ΝΘΙ, 69 (ϑοτῖν. ἀἱς.) | δα, κυριε Ροδύ θελως Θ΄ | δυνα- 

σαι. || 41. Τκαι 10 δὲ : Τ ὁ δεις Θ᾽, | αυτ. ἠψ. δὲ : ἡψ. αυτ. Θἱ. | 

ΟΠ), αυτῳ δὲ : μαὺ, ΘᾺ | 42, οἴη. ειπ. αυτ. δὲ : παρ, Οἵ, | ευθυς 

ἐδ: -θέεως Θ΄, 1 απηλθ. απ’ αυτ. ἡ λ. δὲ: απηλθ. ἡ λ. απ) αυτ. 

ΘΕ 1 εκαθαρ. δὲ: 1 εκαθερ. ὍΘ. | 48. εὐθὺς δὲ : -θεως Θὲ | 4-. 

1Γοπη, μηδὲν δὲ : ἢΤ]α8. Θ΄. 1 αλλα ΒΝ0Ι, | σαυτον. | ἆ. | Μωυσ. 

ΝΘ, | αυτοις. | 4ὔ. αυτ. δυν.] δυν. αυτ. [ Τεις πολ. φαν. 

εισελθ, Ν: φαν. εις πολ. εισελθ. Θ΄, | αλλ’ ΝΘΙ, | επ) ερηµ. 

δὲ: εν ερηµ. ΘᾺ |. ην ἃ (απο, 1πς]. “ΠΡ. ΟΙ.” οὐ" ".᾽): οπι. 

ην] πο, 1π0]. “Ὁ. 6.᾽: απίο επ) ΒΥ. Ῥβί. Μεπιρῃη. | παντοθεν 

ΦΘΙ {Π| Π, 1. εισελθ. παλ. ὮΝ: εισηλθ. παλ. ΘΕ 1 Καφαρν. 

δὲ; Καπερν. Θἱ 1 οπι, και ὃὲ : δ}. θἱ 1 εν οικ. δὲ: εις οικ. 

Θ᾽ | 9. Το], ευθεως ἃ: Τ]μαυ. Θὲ, |. 8. {7 φερ. πρ. αυτ. 

παραλ. δὰ: πρ. αυτ. παραλ. φερ. Θ΄, | αιροµενων ΒΕ: -νον 

13. ΙΙ. 4. Τπροσενεγκαι ἃ: Ἱ προσεγγισαι Θ΄, | Μπ, 6. Ίεσο 
προσεγγ. 

ΡΡ. 126, 197. Ματ, 11, 4---16. 

Π, 4, κραβακτον Ν: κραβαττ. ΒΟῖ 1 ὅπου (απίο ὁ παραλ.) 

δὲ: εφ ᾧ Θὲ || 5. Ἡ και ιδ, δὲ ; {δι δὲ ΘᾺ 1 τέκνον µου δὲ, 

αφεωντ. Θ᾽, 1 σου αἱ ἁμ. Χ: σοι αἱ 

ἂμ. Θ΄, || 7. Ττι. | βλασφημει. |. 8. ευθυς ἃ: -θεως Θ: | 

Τ οὗτως Θ᾽ | Τοπ, αυτοι δὲ : {{ Βα}. ΘᾺ 1 λεγει ἴδ: ειπεν 

Ἠ/εθῖ | ταῦτα (ο εραῦ.) Υ7.. 1 9. αφιενται ἃ: αφεωνται 5 

ΘΕ |. ἴ σου αἱ ἁμ. Χ: ΤΠ σοι αἱ ἀμ. Ἠτθῖ, | 1 εγειρε δὲ : -ραι 
τοῦ. [ και αρ. δὲ Θ᾽ ἴτὰ (ο αραῖ.) Ίο. 1 αρ. τον κρ. σου δ: 

αρ. σου τον κρ. Χ 1 κραβακτον ἃ: κραβαττ. ΡΙΥ", | ὕπαγε 

ὃν γο. | 10. Ὁ επι τ. γ. αφ. ἀμ. ΘΑ |. 11. εγειρε δὲ Θ΄ : -ραι ο. | 

ο!), και δὲ : αυ. ΘΙ ] κραβαττ. Βθϊ: κραβακτ. δὰ, |. 19. οιη. 

και 19 Υ7ο, [ ηγερθ. και ευθυυ Ν΄: ηγ. ευθ. και Θ΄, | κραβαττ. 
Ἠθ:: κραβακτ. Χ. 1 Ἡ εµπρ. δὲ: ενωπ. ὙΥ Θ᾽, 59. | λεγοντ. 

ΘΝ 1 Τοὗτ. ουδεπ. δὲ : Τ] ουδεπ. οὗτ. ὙΥ Θ᾽ | ειδοµεν ἃ: 

εφανη εν τῳ Ἱορ. ᾿ὰ δ, |. 19. εξηλθεν 8.3: -θον δὰ, 1 παρα ΝΑ: 

εις δὰ, |. αυτους ΝΕ: -τον ὅδ, |. 14. Λευει ἐξ ἘΣ: -εἰν Χνι | 

ηκολουθησεν. | 15. Τ γινετ. Ν: Τ[εγεν. 7 ς. | 17 οπι. εν τῳ. | και 

ἀμ. οι. ελθοντες. | Ἡ ηκολουθου». | 16. και οἱ Ὦ: 1 οἴῃ. οἱ δὲ 

εἰ (ο ϱραί.) ΊΥ», | των Φαρ. | Ἷ καιιδοντες Ν: Τ] ἰδοντες Ὦ. | 

ὑτι ησθ. ἃ: αυτ. εσθ. Ἠ. | 1 τελ. κ. ἁμ. δὲ: [2 και] των 
τελ. .». (αοείεία ρογεσαη!) Ίς: ἀμ. κ. των τελ. Β”. 

ΡΡ. 138, 129, Ματ, Π, 16---96. 

Ἡ, 16. δια τι. | των τελ. και ἀμ. δὲ τω: των τελ. καὶ των ἁμ. 
Ῥ. 1 ΊΤοπι, καιπιν. | δὰ η, ὁ διδ. ὑμ. |. 17. αυτοις] πον αάᾶ. 

ὅτι, 1 αλλ) δὲ : αλλα Β, | ουκ. | ο. εις µεταν. | 18. οἱ Φαρ. | 

Τκαι οἱ µαθ. των Φαρ. | µαθ. σου. |. 19. εχ. τον νυμ. μετ 

αυτ. | 320. απαρθµ. | εκ. τῷ ἡμ. | 51. ουδεις] πὶ] ααᾷ, | 

ἡ ῥακους. 1 επιραπ. ὮΝ. | ἵματιον παλ. 1 αἴρει πληρ. απ᾿ 

αυτ. |. 93. μη. 1 ῥηξει. 1 οτη. ὁ νεος. | Τ ὁ οιν. εκχ. και οἱ 

Τ ὁ οιν. απολλ. και οἱ ασκ. Τὸ. | αλλα οι», 
νε. εις ασκ. κ. βλητ. δὲ.» (οπῃ, βλητ. 83). | 35. αὐτὸν εν τοις 

σαββ. παραπορ. | οἱ µαθ. αυτ. ηρζ. Ν. 8. Πίου, |. Τ ὁδὸν 
ποι. | 94. οπ1. εν. | 325. οπι. αυτος. | λεγ. |. 56. ἡ πως. | 

εισηλθεν Β, | Τοπ, τον δῃΐο αρχ. | ΤΤ τους Ἱερ. 

ϱ5. 180, 191. Ματ, 1. ο1---Η1, 15, 

Ένχι, 11, 1. [ἢν] Τ 616 µποο, 
, 27. και ουχ. | ΠΠ, 1. {7 εις συν. | ξην ΔΠίθ εκει ΒΝ. | 

9, Ἱ παρετηρου». | τοις σαββ.] Ἰ Ῥίαεπ. εν. | θεραπεύει. | 

1 κατηγορησωσι». | 5. 1 τὴν ἕ. χ. εχ. | χειραν ΒΒ“: χειρα Β". | 

εγειρε. |. 4. τοις σαββ.] οπι. εν. 1 αγαθ. ποι. || 5. ἢ χ. σου. | 

απεκατεσταθη. | οπι. ὑγ. ὡς ἡ αλ. | 6. ευθυς, 1 Τεποιησαν. 

! 7. μετα τ. µαθ. αυτ. ανεχ. | προς. | 1 ηκολουθησαν ἃ: 

-σεν Ὦ. | οπι. αυτφ. | ηκ. Ροξύ Ιουδ. | 8. και απ. τ. Ίδουμ. 
λε οπη, δΣ. | και περι ἃ: οἵη. και ἐδ, | περι] οπη. οἱ. | 
Τακουον. | ὅσα. | Τ εποιει. || 9. πλοιαριον. | 11. εθεωρου». | 

προσεπιπτον ΝΕ: -αν Ὦ. | εκραζον ΝΡ. | λεγοντες Ν: -τα 

Ῥ, | ὁ χο απίθ ὁ υἷος Ῥ. |. 19. αυτ. φαν. | 1 ποιησωσιν ἃ: 

ποιωσιν Ἠ3 «ἄοπιαη, νάϊν.’ | οπι. ὁτιγὸ. τον χν αυτ. εἰν. 

ῬΡ. 195, 135. αν, ΠΠ. 19---99, 

ἢ], 18. 1 οἱ δε απηλθ. | απηλθον Ῥ. | 14. ἡ οὓς και απ. ων. | 

Πη. 10. Ἱερο κηρυσσειν. || 15. 7 οπι. θερ. τας νοσ. και Ν: {{ 180. 

Ῥ. |. 16. Τκαι εποι. τους δωδ. | Τ ονομ. τῳ Σι. | 17. του Ἰακ. | 

ονομα Ἑ: -ματα δ, | Βοανηργες. | 18. 1 Ματθ. | Καναναιον. || 

19, Ίσκαριωθ. |. 20, ερχοντ. δ: ερχεται ΒΝ”. | ὁ οχ. δὲ: 

ἆ οπη. ὁ 85. 1 α µητε. |. 399. Βεελζ. | 25. µερισθμ. | δυνησ. | 

1 ἡ οικ. εκ. σταθ. |. 36. και 55 Ν.: οπη. δὰ δ, ΠΤ εµερισθη. | 

μεμερ. 1 δα. και. | στην. | 97. Ἱ αλλ, | Του δυν. ουδ. | 

εισελθ. εις τ. οι. του ισχ. τα σκ. αυ. διαρπ. Χ: εισελ. 8Πίθ τα 
σκ. Ἑ. | διαρπασει. || 28. τοις υἱ. τ. ανθρ. τα ἁμ. | αἱ βλασφ. | 

ὑσα. 1 1 αν. 

ΤΡ. 194, 195, Μαγ, 111, 90 ---ἶν, 8. 

ΠΠ, 99, αλλα. [{{ εσται. | Ἱ ἁμαρτημ. | 81. και ερχετ. | ἡ 

µητ. αὖτ. κ. οἱ αδ. αυτ. 1 σταντες. | καλουντ. | 99. περι αυτ. 

οχ. ΧΙ προς αὖτ. οχ. δὰ. 1 και λεγ. | Τοπ. και αἱ αδ. σου. | 

38. 7 και αποκρ. | ἴ αὖτ. λεγει Ὦδ. | και οἱ αὖ. | ἴ αδ. µου. | 
94. και 19: | τους περι αυτ. κυκλφ. | Τιδε. | 35. Ἡ γαρ. | το 

θεληµα. 1 αδελφή] οπι. µου. [ ἵν. 1. συναγετ. | πλειστος. | 
ἐμ. Ῥοξὶ πλοιον. | πλοιον] οπι. το Β38: αυ. Β2. | ησαν. | 
9. πολλα εν παραβ. |. 8. Ττου σπ. ΝΑ: Τ οπι. του 83. | 4. 

ηλθεν. |. ΟΠ. του ουρ. || δ. και αλλο. | τα πετρ. δ : το πετρ. 

ο, [11 οπι. και. | ευθυςο. | βαθος γης. || 6. και ὅτε ανετ. ὃ 

ἡλ. 1 1} εκαυματισθη. | 7. αλλο δὲ: αλλος 83. | εις. | 8. 

1Τ και αλλα δὲ" οὐ οὐ; { και αλλο ὅδ. | αυζανοµενα ΒΝ. | 

Τεφερον. | Τ εις ἴοΥ δὲ : Τεις 19 ΒΙ), 1] εν 35 ΒΗ., 17 εν δὺ ΡΗ.. 

ῬΡ. 196, 137. λατ. ἵγ. 9-24. 

ἶν. 9. ΟΠΠ. αυτοις. | ὁς εχει ΧΙ ὁ εχων 8. | 10. και ὅτε. | 

Ίρωτου». | τας παρ. | 1]. το μυσ. δεδ. | εξω. [ τα παν. 
ο]. τα. |. 19. συνωσιν ΟΥἱφ. εοᾶ. αρ. Μαιι. υἱ5. 1 αφεθη. ᾿ 

. ἢ οἵη. τα ἁμαρ. || 14. σπειρει] σπερει. | 15. και ὑταν. 1 ευθυς. | 

ἁρπαζει. 1 Τεν αυτ. | 10. 1} ὁμ. απίο εἰσ. | οἱ. οἱ ΒΠίο ὅταν 

Β3: παρ. Β5 (Β22). | ευθυς. |. 17. ευθυς. | 18. αλλοι. | Τεπι 

τας. | οὗτ. εἰσ. | ακουσαν. | 19. αιωνος] οἵΠ. τουτου. | ἡ 
απατη Ἰϊπ. 97 Ίοσο " πγαππ(πο.’ 1 συμπνιγει του λ. και αἱ παρα 
(δίο: περι Ν΄") τα λοιπ. επιθυµ. εισπορ. (Δ. συµπν. τον λογ. 

Ν) ἐδ δι 90. Τεκεινοι. || 51. ὁπ}. ὅτι. | ερχ. ὁ λυχ. | ο). ἵνα 

10 δὲ": μι Ὁ. ΝΑ. 1 επι 5: 1 ὑπὸ Β38. | τεθρ 35. | 22. κρυπ- 

τον] Τ{ Ρύϑοιῃ. τι. | {{ αν μὴ ἵνα ὮΝ. | ελθ. εις φαν. 

ῬΡ. 198, 139. Μας. ἵν. 54---40. 
ἵν. 94. καιπροστ. ὑμ. | θη). τοις ακ. |. 95. οἱ]. αν Ν: Ἠαὺ. 

οὗ. 1 ἔχει 1 Νθῦ, | 36. οπι. εαν δὲ ; 88}. Θὺ, | 97. εγειρεται. | 
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ᾧ βλαστανη Νθὺ. 1 ᾧ μηκυνηται ὮΝ. | 98. οὐ. γαρ. χορτ. ειτεν | 

πλ. σιγ. δὰ: χορτ. ειτα σταχ. ειτ) εν πλ. σιτ. δ. | ειτεν 8 
ΒΒ. | πληρη σιτον Ν: πληρες σειτος Ὦ. | 399. παραδοι 83: 

τδῳ 8 Θὺ. 1 εὐθὺς Χ: -θεως Θ", | 80, ελεγεν] δᾶ. αυτοις Ν'. 

69. 1 { πως. | ὑμοιωσωμεν Χ: -σω Οἱ. ΠΠ. οοᾷ. Μ΄ πη. | 
Ίτινι δὰ: ΤΤποιᾳ Θ᾽. 1 Ταυτην παρ. θωµεν Ν: ΤΙ παρ. παρα- 

βαλ. αυ. Θ᾽. 131. κοκκῳ ΒΝ: -κον Θ᾽. |. οπι. ὡς Νδ: 80. 

δὲ, µικροτερον ἴδ: -ρος Θ), 1 ον ἃ: οπι. Θ᾽. | πα.τ.σπ. 

ἐστ. Θ᾽. | των επι της γ. |. 959. μειζ. παν. τιλαχ. | Τ] µειζον 

ΒΝ, | κατασκηνουν Ἀθὺ. | 985. Τ πολλαις θ᾽. 1 ηδυν. ΕΝ: 

εδυ». Θὺ. . 84. χωρις δε. | καθ ιδ. Β. 1 ΤΤιδ. µαθ. δὰ, Οτίᾳ- 

1, 430. 4177: ὑμαθ. αυτου ΘΝ. | απελυεν 0". | ἅπαντα Ο)ἱᾳ. 

1. 477. || 836. οπι. δε. | πλοια. | ησαν. | 87. µεγαλη (83: 

µεγας Ν") ανεμ. | και τα. | επεβαλεν. | ὡστε ηδη γεμ. το πλ. 
Νὲ: ὁπ). 83, | 98. {7 αυτ. ην. | εν τῃ. | εγερουσιν Β'8: 
ζιεγειρουσιν Β5 “αὖ οπηπῖπο νατγ.᾽ | 40. ειπεν] λεγει δὰ", 1 ὁπ]. 

οὗτως. 

ΡΡ. 140, 141. Μαν. ἵν. 4θ--ν. 18. 
Τοαχί. ν. 9. Ίμοσο ὀνομά σοι (Τνορ.). 

ἷν. 40. ουπω. || 4]. ὁ ανεµος δὲ: οἱ ανεµοι δα, 1 Ἱ αυτῳ | 
ὑπακονει δ : ὑπακ. αυτ. δδον οὐ Ὁ, [  τ. 1. ηλθον. | Τ Γερασην. 

δη: {7 Γεργεσην. δΝ'.. |. 9. εξελθοντος αὐτου.) Τευθυς.|ὑπηντ. | 

8. μνημασιν. | οὐδε. | 7 ἁλυσεσιν. | 7 ουκετι ουδ. | εδυν. Β)8. | 
4. ισχ. αυτ. | οἵη. ἕαμασαι δν": αυ. δὲ. | δ. μν. και εν τ. 

ορ. | 6. Τκαιιὸ. | απο. | αυτῳ δὲ: {7 -τον Ὁ. | 7. λέγει. | 

8. ελεγ. γαρ] και ελεγ. | 9. επηρωτα. | ονομα σοι. | λεγ. αν. 

λεγιων Ὦ (519) ΝΕ. 1 μοι] οπη. εστιν. || 10. παρεκαλει. | αυτον 

αποστ. | 11. προς τῷ ορει ἴΝ' (οπι. ορ. ΝΑ). | µεγ. | βοσκο- 

µενη ΣΙ: «νῶν Ἀνὶ, |. 19. 1 παρεκαλεσαν. | αυτον] 5ἶπο α.ά. | 
19. επετρ. αυτ.] βῖηο δα. | οπ1, ησαν δε. 

ΓΡ. 149, 145. Μαν. ν. 15---δ0. 

Τοχί, ν. 25. Τρ παρακαλεῖ. 

γ. 18, ὡς β (οὰπὶ Τάδά)α ππῖας Πτίοιαο απίο ϱ) Ὦ. |. 14. και 

οἱ. | αυτουο. | απηγγ. | εξηλθ. δε: Ίλθ. 8). |. 15. ηρχοντο 
ΝΑΣ. δου τ ερχονται νὰν (νά) οἱ". | ἶμ.] οπ. και. | λεγιωνα 

Ντ -εωνα Ὦ (16) δας, |. 16. και διηγ. || 18. εµβαινοντ. | ἵνα 

µ. αυ. 9 (Β)Ν. | ην Β. || 19. και οὐκ. | απαγγ. | ὃ κυρ. 

πεποιηκεν σοι ὃ. 3.5. Μοαπιρη. | 91. τῳ. | παλιν Ροδε 
περαν. | 22. ΟΠΙ. τδου. | 38. παρακαλει. | τας χ. αυτμ. | ἵνα 

εὖ. 1 ζησψ. | 35. ηκολουθει. | οσα. τις. | {7 δωδ. ετη Χ. ΒΥ9. 

ΠΠεν, | 296. Ττα παρ᾽ ἑαυτ. | 97. ακου.] Τ οπι, τα δὲ" : 1] Ναὺ. 

δὴν 1 οπιθεν Ν΄. |. 98. του ἱματ. | Τ εαν ἁψ. καν τ. ἵμ. αυτ. 

ΒΒ" (ναι) δὲ (οπι. καν 3). | 99. ευθυο. |. 80, ευθυς. 

ΡΡ. 144, 145. Ματ, ν. 81] ---νὶ, 8. 

ν. 88. και ειδυια ΝΤ: ειδ, ΝΔ ος». | αυτ. | προσεπ. αυτῳ. | 

84. ὁ δε] οπι. το. |  θυγατερ. | 86. οτι. ευθ. 1 Τπαρακ. δὰ 

ει Ὁ; {7 ακ. δον, 1 τον λογ. λαλ. |. 57. μετ᾽ αυτου. | συνακ. | 

τον Πετ. | Ιακωβου. | 98. ερχοντ. | θορ. και. | 40. αυτος δε. 

παντας ἨὮδ. | οπι. ανακειμ. | 41. Ταλιθα. 1 ἵ κουμ. | εγειρε. | 

43. ευθυς. 1 1 ὡσει. | 1 ευθυς (Ρο8ἱ εξεστ.) [ἴτὰ Ἰοσεπά πα] ΗΝ. | 

45. γνῳ. ΙΙ νὶ. 1. ἡ και ερχ. | 2. διδ. εν τῇ σ. | πολλ.] 1 οπι. 

οἱ. 1 { ακουοντ. | ταυτα] αὐἷά. παντα. | Έτουτῳ 90. 1 οπι, ὅτι. 
,δυν.} ΤΥ Ῥτασπι, αἱ. 1 τοι. δὲ δ Ῥτασπι, οἱ αὖά, αἱ ὅδ, 1 Τγινο- 
μέναι. | 8, Ττης Μαρ. | και ὁ αδελφ. 

ῬΡ. 146, 147... λίαν, νἱ, ὃ---1Τ. 

ΥἹ. 8, και Ἰωσηφ. |. 4. και ελεγ. |. πατρ.] ΡΥΔοΠΙ. τὸ, δ: οἱ]. 

δὲ, 1 αυτου 3: ἑαυτ. Ν". 1 και εν τοις συγγεγεσιν (01). 
αυτου) 81: οπι, ΝΤ: τ. συγγενευσιν Ὦ" : τ. συγγενεσιν Ὦ'. | 5. 

ηδυν. | ποι. ουδ. δυν, Ἰ. 6. { και εθαυµασεν. | περιηγ.1 πά. 
ὁ τς, | 7. ανα β. Ονῖφ. 41}. κὶν. 9. 100. | των πν. των. ακαθ. | 

᾿ 7, 8. ΟΠ. αυτοις... παρηγγειλεν δὰ" (αυ. Ὁ). 1} 8. Τ αρωσιν. | 

μη αρτ. μὴ πηρ. | 9. αλλα. | Τ ενδυσησθε. Ἱ 10. Τεαν. ᾗ 11. 

Τ ὁς αν τοπ. µη δεξητ. | οἵη. ἀμὴν . .. ἐκείνῃ. | 19. εκηρυζ. | 

ΤΤ µετανοησ. | 18. Τ εζεβαλλ. |. 14. Τελεγεν. 1 εγηγερτ. εκ. 
νεκ. |. 15. αλλοι δε 10. | οἱ. ελεγον 39 Ν. 1. α.ὐ.ο.[)”. ΘΥτ. 

Ῥει. Αππι. | οπι. εστιν οἱ η. | 16. ὁ Ἡρ. | ελεγεν. | ὑν] οπι. 
ὅτι. | οὗτος] πἀὰ. Ίωαννης ππίαπι Νζ: αάά. Ιωαννης αυτος 

ἂλι Ἰωαννης οὗτος Ίου ογάϊπο δ, | Τοπ. ἐκ νεκρ. |. 17. 

αυτος γαρ ὁ δ οὔ Ὁ; ὁ γαρ Ν'.. 

ῬΡ. 118, 119. Μίαν, νΙ. 17---80. 

γ]. 17. φυλ.] οἵα. τῳ. | τὴν γυν. Β᾽: οπι. Β΄. | 19. {ηθελεν.} 
ηἡδυν. || 30. {{ ἡπορει. | 21. Τεποιησ. | 99. καὶ εισελθ. δ: : 

ελθ. 3. 1 αυτης της] αὐτου. | 7 ηρεσεν. | ὁ δε βασ. ειπ. | 

αιτησον] αιτησαι. | 395. ὅτι ὁ εαν. | οτι. µε | 94. Τ και ἀπία 

εξελθ. ] αιτήσωμ. | του βαπτιζοντ. |. 95. εισελθ. 3: ελθ. 

ΝΕ. 1 ευθυς. | εξ αυτ. ὄφς μοι. | 26. συνανακ. | Ταθετ. αὖτ. | 

37. ευθυς. | σπεκουλατορα. | Τ ενεγκαι. | ΟΠΠ. και απελθ.... 

την κεφ. αυτ. Υετ. 561. | 98. εδωκε». || 99. ηλθον. | αυτον. | 

µνημ.] οπη. τῳ. || 50. παντα] οπι. και. 

ῬΡ.- 150, 151. Μον. νἱ. 50-44. 

Υἱ. 80. ὁσα 20 δεν: οπι. Νδ. ΘΥΥ.ΗΠίου, | δΙ. λεγει. | καθ’ 

εδ. Β. |. επ) δ: εις ΝΝ. | 1 αναπαυεσθε. | ευκαιρ. | 82. εν 

πλοιῳ εις ερ. τοπ. | 98. οπι, οἱ οχλ. |. επεγν. Βὸ ἀοῃγαπη, τι 

νά δὲ: δα, αυτους δὲ. | συνεδρ. εκει και προηλθ. αυτούς 8ἶπο 
αάά. | 34. οπι. ὁ τς. | οχλ. πολ. [ἐπ᾿ αυτουο. | οΠ1. ὡς προβ. 

δε: μαῦ. δν. 86. γιν. ] αὐτῷ (οπι. αυτῳ 83) οἱ µαθ. αυτου 
ελεγον. | 96. Ρο»ί ἑαυτοις αἀᾷ. βρωματα. | τι Φαγωσιν. | 87. 

δην. διακ. | Τ δωσωμεν ἃ: { -σομεν Ὦ. | 88. Ταρτ. εχ. } τδετε] 

οπι. και. | και γν. Χ: κ. ελθοντες δι, | Τοπ. αυτῳ. | 59. 

ανακλιθ. Β ΝΣ, Ογἰᾳ. Μαϊ ΟἹ. Δαοι. κ. 482 (ἀῑδετίο Ἁϊαγ. γάείατ) : 

ανακλειναι ΒΞ. | συμπ. 5οπιε] Οἱ. Μαϊ. 1 επι] εν Β. | 40. 

ανεπεσαν. | Ἔπρασιαι 5επηε]. | κατα Ἰν18. |. 41. κλασας οὗ εδιδου 

δὲ (και εδιδου δ). 1 µαθ.] οπ. αυτου. 1 {{ παρατιθω δὲ": 

Ἐπαραθω δι. |. 48. Ί κλασµατων δωδεκα. 1 {7 κοφινων. | πλη- 

ρωματα. | ιχθ.] ίαση. δυο. || 44. οπι. τους αρτ. | πεντακισ.] 

Ῥναθτη. ὧς. 

ῬΡ. 159, 158. Μαγ. νἱ. 45---ΥἩ. 1. 

νἱ. 45. εὐθυς. | τὸ πλ.] οπι. το, ᾿ Βηθσαιδαν ὮΝ. | απολυει. | 

47. εν μεσῳ. | 48. ιδων. | εναντ. ὁ αν. | περι] Τοπι. και. | 49. 

Τεπι της θαλ. περιπ. | ὅτι φαντασμα ἔστ. | 50. ειδαν. 1 ἢ ὁ 

δὲ εὖθ. 1 ευθυς. | 51. λιαν. 1 17 οἴῃ. ἐκ περισσου. | ἢ οὔ". και 

εθαυμ. |. 59. {αλλ᾽ ην. | αυτ. ἡ καρ. |. 58. ἐπὶ τὴν γην ηλθ. 

εις ἐδ: ηλθ. ἐπὶ τ. γ. Ν. 1 Γεννησαρετ ὃ: -ρεθ Ὲ : Γενησαρεθ 

Ν. | προσωρμηθησαν Ν": -ἰσθησαν Χ Ν΄: αλά. εκει Ν. |! 64. 

οἵη. αὐτων Β3: Πα). Ὦ3. | ευθυς δὲ : -θεως Ν. | ὁπ. οἱ ανῦρες 

του τοπ. εκ. ΝΝ. |. 55. περιεδρ. δὲ : περιδραµοντες Ν. | χωραν 

ἐδ: περιχ. Ν. | και ηρξ. δὲ : ο. και Ν. 1 επι πι εν δὲν, ] 

κραβακτοις ἴδ: κραβαττ. ΒΝΝ. | ἡκουον} ηκουσθη. 1 Τ] ότι 

εστιν δ: Ἡ ὅτι εκει εστιν Ν. || 56. ὑπ. εαν δὲ: ὁπ. αν Χ. | 

εισεπορευέτο ΝΝ. | εις πολ. ἡ εἰς αγρ. δὲ : πολ. ἡ αγρ. Ν. |! εν 

ταις αγ.] η εν τ΄ αγ. | ετιθεσαν δὲ: -θουν Ν. | ἄψονται Ν. | 
αν Ν: ο. δὲ. | Ὁ ἡψ. δὲ:  ἧπτ. Ν. 1 διεσωζ. Ν. 
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ΓΡ. 154, 155. Μίαν, υἱῖ. 1---16. 

ν, 1. ελθ.] Ῥναση. οἱ Ν. | 95. ὑτι κοιν... εσθιουσιν δὲ : κοιν. 
κε. εσθιοντας Ν. | τους αρτους Ν. | αρτον Ἀ. ὗ.6.β3.1. 811. 

Ῥεί. | αὐά. εµεμψ. Ν : οπι. ἐδ. | 5. πυγμῃ ΝΑ; πυκνα δ, | 

νιψον. ΝΑ. | εσθιωσιν Ν. | 4. απο ΝΝ. |. Τ ῥαντισωνται ἃ: 

βαπτισονται Ν. | ἁ παρελ. | Τοπ. και κλιν. |. δ. και επερ. | 

Του περιπ. οἱ µαθ. σου. | κοιν. δὰ τ ανιπ. Ν΄. |. 6. ο). αποκρ.| 

ἘΠ ὁπ. ὅτι. | επροφ. Ησ. περι ὑμ. | ὡς γεγρ.] 17 αἆά. ὅτι. | οὗτ. 
ὁ λα. | 8. οπι. γαρ. | οα. αφεντες.... ανθρ. 74, | Τοπ. 
βαπτ. ἔεσ. .. . πολ. ποι. ἃ: βαπτ. ἕξ. και ποτ. 4. |. 9. αυ. 

και ελ. συτ. Ὦ. | τηρησητε. | 10. Μωυσ. | 11. εαν. . 15. Ὁ 

1η1}.7 πὶ] δα. 1 πατ.] οἱ. αυτου. 1 µητ.] οπι. αυτου. | 19. 

τοιαυτα Ρ05ἱ πολλα. |. 14. παλιν. | ελεγεν. | 7 ακουετε. | οἱ). 

µου παντ. | συνιετε. | 15. εις δὰ: ἐπ’ 8". | ὁ δυν. κοινωσαι 

αυτ. | τα εκ του «9νθρ. εκπορ. | Τ[οπι. εκεινα. 

ΡΡ. 156, 107. Ίαν. υἱῖ. 10---δ1. 

Τοχί. νΠ. 96. Ίμεσο ἡ δὲ γυνὴ. 

Υἱϊ. 10. τον ανθρ. Ὦ. | 10. 7 οπη. νοῦ. [ 17. εισηλθον. | εις 

τον οικ. | τὴν παρ. (ΟΠ. περι). | 18. ουπω νο. | ου δυν. αυτ. 

κοιν.] ου κοινοι τον ἄνθρωπον. | 19. αλλ’. | εκπορευ.] εκβαλ- 
λεται. | καθαριζων. |. 51. διλογισμοι Ρ3. |. 51, 92. ἡ πορν. κλοπ. 

Φον. µοιχ. δ: Τμ. π. ϕ. κ. Ν. |. 98. εκπορευονται Ν. | και] 

κακεινα. |. 394. {{ εκειθεν δὲ δὰ : Ὁ καὶ εκ. Ν. 1 ὁρια Ν: µεθορ. 
Ν. | {καὶ Σιὸ. ΝΝ: οι. ΒΥΓ.Πίον. | οικ.] οπι. την δὲ, 
ηθελησεν ἰδ: -λεν Ν. | Ἰηδυνασθη δὲ: -νηθη Ν. | λαθειν ἔδυ: 

λαλειν 85. |. 95. αλλα (5ἱ6) ευθ. ακουσ. γυνὴ δ : ακ. γαρ γυνὴ 

Ν. | οπ. αυτης ἃ: πᾶ. Ν. | εισελθ. δὲ ; ελθ. Ν. || 20. ἡ δε 

γυν. ην ἃ: ην δὲ ἡ γ. Ν. | Συροφοινικισσα Ν: Συραφ. ὮΝ. 
εκβαλφ ΡΝΝ. | εκ. | 97. και ελεγεν (οπι. ὁ τς) ὃν. ΒΥτ.ΠΗΙος,: ὁ 

δε τς ειπεν Ν. | εστ. καλ. ἐξ: κ.ε. Ν. | Ττοις κυν. βαλ. δὲ : 

{1 βαλ. τοις κυν. Ν. | 28. οἷ. γαρ ὃ. ὅ'γυ. Πίο.: Πα. Ν. 

αποκατω ἴδ, | εσθιουσιν Ν: -θιει Ν. | ἐσθ. αποκ. τὴς τραπ. 

ΝΑ, ] 99. αὐτῳ] 144. ὁ Ίήσους Ν. | 17 εκ της θυγ. σου το δαιμ. 
δὲ: {το δ. ἐκ της θ. σου Ν. | 50. ἑαυτῆς. | το παιδ. κ.τ.λ. ἃ 

(4 νάνι): το δαιμ. κ.τ.λ. Ν. ΙΙ 51. οπι. ὁ το ὙὙὰ, 1 εκ των] 

απὸ τῶν ἨΑ. 

ῬΡ. 128, 159. Δαν. γι, 91---ὐῖι, 8. 

ΥΠ, 81. ηλθ. δια. Σ. δὲ: και Σ. ηλθ. ΝΥΝ Δ. | εἰς δὲ Υγά ; προς 
Ν. |. Δεκ.] ργδοη. της ὁ. | 89. κωφ. και ΟΓΑ, Κγγν. Ηΐον. : 
οἵπ. και Ν. | 1 μογιλ. ΏΝὲ: Ὁ μογγιλ. ΝΑ, 1 παρεκαλουν 

14, 1 τας χειρας δὲ ἘΝ (Τὰ ὃ οἴη. τας): την χ. ὅδ. |. 3δ. 

επιλαβ. ὙΥ".} κατ᾽ ιδ. αποτου οχ. ἰδ. ΜοππρΗ.: απο του οχ. κατ᾽ 
τδ, 4, 1 εβαλεν ΧΙ ελαβεν δὰ, 1 οπι. αυτου 19 8: αυ, Ν 
(4), 1] επτυσεν εις τ. ἕακτυλους αὐτου και εβαλεν εις τα ωτα 

του Κωφου και ἡψ. τῆς γλωσσας (510) του μογγιλ. ὴ ἅς, 1 84. 

Ίοσο εστεναξεν] ανεστεναξεν. | ανεστεν. ὴ ἁ. 1 εφφεθα ἕδος | 

85. 7 ο]. ευθεως ὃν: {{ αυ. ΝΎ ἃ ππατς. |. ηνοιγ. δὲ: διηνοιχθ. 

ΝΥ. 1 ελυ.] Ῥίασπη, ευθυς δὲ : οπ. Ν. (και του μογγ. ελυ. ὁ, 
ΟΠ. Ῥοδίοα αυτου). | 86. Τλεγ. Νις {{ εἰπ. Ν. | αυτος Ν: 

οπι. ΝΑ, ΘΥΓ.Πίοῦ, 1 αυτοι ΝΑ. [περισσοτέρως ΝΑ, | 

37. ὑπερπ.] παντες ἨΝὀ. | πεποιηκεν] ποιει 4. | οὔ, ὡς 
ΜΥΤΗ, 1 οπ]. και Υ “, 1 ὁπ]. τους 20 δὲ : Βα". ΝΑ, [ νι, 1. 

παλ. πολ. δὲ Ν : παμπ. ὙΥ". 1] οντος] συναχθεντος ἃ, | προσ- 
“καλ. οπι. ὁ ις ΕΝ γα, | Τοπι. αυτου ΝΝ 4. | 9. ἡμεραι τρ. 

ΝΝΥΗ, 1 1 προσμ. μοι και ΝΤ: Τ] οσα, μοι 5.1. Πίον, Γοἰτορ. 
χη. 1 εχωσιν ΝΥ͂Ν, [8.1 καὶ τινὲς δὲ: ἐξ τινες γὰρ ΝΤΑ. | 

απο µακρ. δὲ : ΟΙΠ. απο ΝΎ". [ { ἡκασιν ΝΝ : τουσιν 7. | 4. 

“των αρχ. ὃδ τ ΟΠΠ. των Ν. | των γρ. δὲ : 

αὐτῳ ΝΥ ὁ: οπι. δν, | ὅτι ποθεν} οπι. ὅτι οὐ ὑγαθηι. και ειπαν ἐξ: 

ο]. ὅτι ΝΥ, 1 δυνήσηται ΥΠ. 69. 1 χερτ. ὧδ. ὙΥ4, |. επ’ 

ερηµιας ΝΥ, [ 6. ἡρωτα ἃ: επηρωτα ΝᾺ ὁ. 1 αρτ. εχ. 8: 

εχ. αρτ. ΝΑ. 1 ειπαν ΝΝ: -πον 7 δ. |. 6. «παραγγέλλει Βὲξ 

(σλι) : παρηγγειλ. ΝΤΑ. [λαβὸν (819) ΓΑ. 1 και ευχ.] Τοπι. 

και ΝΑ. 1 παρατιθ. δὲ: παραθ. ΝΥΓΗ. | Τ. ειχαν ἐδ: -χον 
ΝΊΨΗ. 1 αυτα Ροδί ευλ. δὲ : απίιο ΝΑ, 1 παρεθηκεν δὲ": ειπεν 

και ταυτα παρατιθεναι Ν': ειπεν παραθ. Ν ΥΥ (Δ. αυτοις Ν). 

8. και εφαγ. δ: εφαγ. δε ἘΝ: αάά. παντες ἰδ. 1 περισσ.] 

ἘΡύδοιῃ, τα δὲ : οἱ]. ΝΤ, | σπ. ἐπ.] ἀε]ο ὐ. | σφυρ. Χ: σπ. 
Νο, 

ΓΡ. 100, 101. Ματ, η, 9-98. 

ὙΠ]. 9. ΤΓ οπι. οἱ φαγ. δὲ : Βα». ΝΑ. 1 οπι. ὡς Ν. ΜΠεπιρῃ. 
(µά4. Μαίέ. χν. 98). |. 10. ευθυς δὲ : ευθεως Ν: ευθυς απίο 

ἐμβ. ΝΝ: Ρροδί εμβ. Ἰ/α.| οπι. αυτος ΝΑ. | ὁ τὸ ΝΤ: οπι. ΝΑ 

οὐ Ὁ Ὑά, 1 μερη] ορη Ν. | Δαλμανουθα ΝΑ. 11. συνζητ. Ν.| 

σημ.] τα. τδειν ὃν. ο: οἵα, ΑΙ 19. Ταυτ. ΝΑ, [τι ΝΥΥΑ. | ζητει 

σημ. ἃ: σημ. επιζ. ΝΑ, [1 ὑμιν Στ, 1. 18. αφεις] καταλιπων 

Ν. 1 παλ. εμβ. Ν: ἐμβ. παλ. ΝΑ. | εις το πλεον ὙΥ ἃ : {7 οπι. 

δὸς {14. επελαθοντο ΝΑ. | οἱ µαθ. αυτ. 4. |. 15. διεστελλ. 

ὄδοι; διετελλετο ἰὸς, | ὁρατε] δα. και ὙΥ ἃ : οπι. ἐξ, | καὶ τῆς ζ.] 

Ναῦ. καὶ ΒΥ 4, |. 16. διελογιζ.] ελογιζ. Ν. 1 αλληλ. οπι. λεγ. 

δὲ: μὰν. ΝΊα, 1 1 εχομεν ἈΝ, |. 17. Τὸ ις απίο λεγ. αυτ. 
Νε ΤΠ οἵ. ὃν. | οἵη. εν ταις καρδ. ὑμ. ΝΔ. [ συγειτε Ὦ: 

Ίοσο και συνιεται Δ. | οπι. ετι ΧΝ. | 18. οπ). και 10 ἐξ , | και 

ου μνημ. οὕπω νοειτε Ν. | 19. ποσ.] Ρτᾶσπῃ, και δὲ : οἵη. Ν. | 

κλασ. πλ. ηρατε Ν: πλ. κλ. πρ. Ν. | 90. 17 ὅτε Ὦ (Τ1εο]. 6ἱς.}: 

ὁτε και ἴδ: ὅτε δε και Ν. | τους ἑπτα] δ. αρτους δὲ : ΠΟΠ 

Ν. | ΠΠ καὶ λεγ. δ: Τ οἱ δε ειπον Ν. | Τπου αἆά. αὐτῳ ΝΝ. | 

31. πως ουπω Ν: ουπω Χ.] συνιετε. | 99. ερχετ. ΝΣΝ: ερχοντ. 

δολ { Ῥηθσαιδα Ν. || 98. Τ εξηνεγκ. δὲ : {7 εξηγ. Ν. 1 Τ αυτῳ. | 

επηρ.] επήρωτησαν Ν. 

ΡΡ. 105, 109. Μαν. η, 96-36. 
ΥΠ. 99, βλεπει ΝΝ. | 94. ειπε Ν΄: ελεγε ὅλοι: λέγει Ν. | ὅτι 

ὡς ὄενδρα ὑρω ΝΝ. . 95. {7 επεθηκεν δὰ Ν. 1 χειρας] αὖά. αυ- 

του Ν. | και διεβλ. και δὲ : και εποι. αυτ. αναβλ. και Ν. | 
απεκατεστη ὧδ: -σταθη Ν. | και εβλεψ. δὲ : { καὶ ενεβλεπεν 

ἂν: 1 και ενεβλεψεν Ν. | τηλαυγως ΔΟΝ: δηλ. 5. | ἁπαντα 
δ: -τας Ν. |. 96. αυτον] Ροπ. Ρο5ί οι. δὰ ἢ. 1 οικ.] Ρτασίη. τον 

ὅλοι; οπι. ΕΝ. 1 μηδὲ (μὴ δὲ) εις την κ. εισελθως (8)Ν. | 

ἘΠ οπι. μηδὲ ειπ. τ. ἐν. τῷ κι δδ τ Τ ]αὺ. Ν. | 97. Καισαριας ΝΝ. | 

Ταντοις Νου Ν: {{ ο. ὃν. | 58. Ταπεκρ. Ν: {7 ειπαν 

ἐδ. [αὐτῳ λεγ. δὲ : οἵη. Ν. | Τω.] ταση. ὑτι δὰ δ: ὁπ. ΔΝ. | 
αλλοι δε Ἡλ. Ν.| ὅτι εἷς δὲ : ἑνα Ν. | 39. επηρ. αυτους ἃ: λεγ. 

αυτοις Ν. | αποκρ. δε δὲ : και αποκρ. Ν. | χρ-] αάά. ὁ υἷος του 
θεου ὃδ. 8. Πίοτ. (Δοὶς Ἰπα): οπι. Χ. | λεγωσιν ΝΝ. | 81. ὑπο. | 

ΟΠ. των Ν. | 85. ελαλει 

τ.λογ. Ν. | αυτον ὁ Πετρ. || 38. οπι. το. | Πετρ.] οπι. τῳ. | 
και λεγει. |. 84. ει τις. | {{ ελθειν. | τ. σταυρ. ἑαυτου. | 

|. 3δ. γαρ εαν. | την Ψ. αυτου ὃὲ : τ. ἑαυτ. Ψ. Ὦ. | απολεσει 9”. | 
Ττην Ψ. αυτου ἕνεκ. ΒΝ: τ. Ψυχ. αυτ. οτι. Ογὶφ. Ἱ. 1 σωσει] 

οπι. οὗτος. | 86. 1 ωφελει. | τον ανθρωπον] οπι. τον Νἱ.: 

ανθρωπος ΝΑ. 

ῬΡ. 164, 165. Μαν. γη, 8θ---ἷκ. 10. 

γή], 36. ὁ κερδησαι. | ἢ και ζημιωθηναι. |. 87. τι γαρ. | ὃοι 

Νὸς δῳ Νο, | ὁ ΒΒ: οπι, δὲ, | αυτου. | 88. γαρ εαν. |] Ἱπ. 1. των 
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ὡδ. ΝΝ. | ἑστηκ. Ν: ἑστωτ. δὲ. |γευσονται Ν. | 5. μετα δὲ: μεθ᾽ Ν.| 

τον Τακ.] οἵη. τον 0. | Τωαν. Ρίαοπι. τον ὃν: οἵη. Ν. | ἀνάγει 
(τα Ίερε Ῥτο αγαγει) ΥΥ ἃ. | λιαν Ροδί ὑψ. δὲ, δ.6.73.1. (' π]Η5εῖ- 
ΤΗΠΠΗ ᾽). [ µεταµορφουται ΝΥ". |. 8. ἐγένετο ἰδ: -νοντο ΝΥ". | 
οπι. ὡς χι. δὲ: παν, Ν. | οὕτως ΝΧ (Ροεί λευκ. Ν). |. 4. Μωυσμ | 

ΒΝ: -σει Ν. | ησαν συλλαλ. Ν: ησαν λαλ. ἐξ, 0.4.7. ςἱ 1... | 

5. τῳ ιησ.] αυτῳ Ν. | 1 ῥαββει ΝΝ. | οπι. ὧδε, | τρ. σκ. δὲ; σκ. 

τρ. Ν. | 1 Μωυσει ΒΝΝ. | 6. απεκριθη ἂν λαλησει Ν. | εκφ. 

γαρ ἐγένοντο ἴδ: ησαν Ύαρ εκφ. Ν. | 7. ἐγ. δε (οπα. και) Ν. | 
{} εγεν. δ: Τηλθ. Ν. | (1) εγεν. εκ της νεῷ. φωνη. | ο). 

λεγουσα ΧΝ. | ακου. αυτου δά: αυτ. ακου. Ν. | εν ᾧ ευδ. 

Ροδί αγαπ. ὃ: ὃν εξελεξαµην (οπ. εν ᾧ ευδ.ι) ΝΑ. |. 8. 

ευθεως Ὑ7Ί, 4, | ειδον Ν. | ει μη ΝΑ. | οπι. μεθ᾽ ἑαυ. Ὑγ“, | 9. 

ἡ καὶ καταβαιν. ΝΝ ΝΑ. 1 Τ απο ΝΝ. | διεστειλατο. | ἵ ἁ 

ειδον διηγήσωνται ὃν: ΤΥ διηγήσονται ἆ ιδον Ν. | ει µη ἵδη: 

οὐχ, ΝΑ. | 10, το εκ νεκ. αναστ. δὰ Ν. 

ΡΡ. 166, 167. Μα. ἱκ. 11---2ὔ. 

ἰχ. 11. ἐπηρώτων. | οἱ Φαρ. και δὲ : οπι. Ν. | 13. Τ ἐφη δν: 

1{ αποκρ. ειπεν Ν. | ἦμεν ἈΝ, 1 πρωτον ΝΑ: -τος ΔΝ | 

αποκαταστανει δε: αποκαθιστανει δι: αποκατιστανει Ὦ: 

αποκαθιστᾳ Ν : αποκαταστησαι ᾱ, ΒΣὴ, [καὶ πως Ν, | 1 εξου- 

θενωθῃ ὃ: -νηθφ Ν. |. 15. οὔῃ. ὅτι δε: Ἰαῦ. δὲ, | και 19] οπι. 

Ν. | εληλυθεν ἐδ: ηδη εληλυθεν Ν.| αυτῳ ὅσα ηθελ. δὰ : ῬΥδοιη. 

εν ἔδει, | ηθελον. |. 14. Ἡ ελθοντες. . « εἰδον δὲ Ἢ ελθων... 

ειδεν (ιδεν) Ν. | προς ἑαυτ. ἂΣ: προς αυτ. ἃεας αυτοις Ν. | 

15. ευθυς ἃ: -θεως Ν. | ιδοντ. αυτον εξεθαµβηθησαν ἃ: ιδων 

αυτον εξεθαµβηθη Ν. | προστρεχοντεο. || 19. αυτους 19 Ν: 

τους γρ. Ν. | προς αυτ. ΝΑΝ: πρ. ἑαυτ. 3 οἱ δδκο νοῖ οὐ, |! 17. 

απεκριθη ἃ: αποκριθεις Ν (1άεπι αἲᾷ1ξ ειπεν Ρουί οχ-). | αυτῳ 

δ: ο, Ν. | 18. εαν δῥοα : οἱ). ΝΤ: Μαὺ. αν Ν. | οπ. αυτον 

90. δ: αυ. Ν. | οὃ.] αάά. αυτου Ν : ο. δὲ, | Τειπα δὲ: 

Ἡ -πὸν Ν. | οπι. εκβαλειν αυτο. | 19. ὁ δε Ν. | αυτοις 

δὲ: αυτῳ οἱ Ροξί λεγ. Ν. | με] εµε. Ἰ. 20. το πνεῦμα ευθυς ἰὰ: 

ευθεως το πν. Ν. |  ἐσπ. Ν: Τ] συνεσπ. Χ. | 31. τα, (ροςί 

αυτου) ὁ τς Ν. | ἴ ὡς δὰ": Ἡ εξ οὗ νι αφ’ οὗ Ν. | γεγονεν] 

γέγονει Ν.} εκ παιδ. ὃδ: εκ παιδοθεν (516) Ν. | 95. 7 πολλ. αυτον | 

Ν: Ἡ αυτον Ροδὲ πυρ δὲ, | πυρ] οἵη. το δὰ Ν. | αλλα. | δυνῃ δὲ: 

«νασαι Ν. | 98. οὔϊ. το Ν.: δυνν δ: -νασαι δος, | Το. 

πιστ. δ: 11 μα». ΝΜ. |. 94. {{ ὁπ). και δδ5η : Τ παν, ΝΥΝ. 1 οπη. 

ευθυς 8": Ἠαῦ. δολ: ευθεως Ν. | οἵη. μετ. δακ. ἐδ, Τπευ.: Μα. 

Ν. | οἵω, κυρ. δὲ: Ἠαὺ. Ν. | 25. ιδων δε ὁις Ν. 

ῬΡ. 168, 109. Ἆαι, κ. 20---89, 

οχι, ἴχ. 58, ὕπο, Ἰπαὶ, ὃς οὐκ ἀκουλουθεῖ ἡμῖν, ἀθ]οιῖς τὶ 

5οη πα πΜΙΣ αποῖς: Τη τη Δ ΡΠ Ρο ὅτι Ἱορο ὃς. 

ὃς, 35. οχλ. Ν.: )ΙΛΟΠΩ. ὁ δὰ, | το αλ. και κωφ. πν. δὰ : 

πν. το αλ. καὶ Κωφ. Μ. | εγω Χδι οἵη. δἳ: παν, υἱ5 Β. 

επιτ. σοι ἴδ: Τ] σοι επιτ. Ν. | εξ αυτου ἘΝ, | 90. κραξας ὃ : 

«ξαν Ν. | σπαραξας Ν: -ἔαν Ν: αἲὰ, αυτον δὲν οὐ Ὁ (5. 1) Ν: 

οἵη, δὲ" το] 5". 1 τους πολλ. δὲ : οὔ, τους Χ. || 27. της χ. αυτου 

ἐδ: αυτον τῆς χ. Ν. || 38. και εισελθοντος αυτου δὲ: και ελ- 

θοντα αυτον Ν. | καθ᾽ ιδ. Β. | κατ ιδ. ππΙο ἐπηρ. (Β)Ν: Ῥουἱ 

αυτ. Ν. | ὅτι. | 99. εν ουδ. δυν. | Ὁ και νηστ. δΝΟΝ; Τοπ. 

5. σου, Οἶσπι. 999. || 50. κακειθ. δὲ : και εκ. Ν. 1 {7 παρεπορ. 

ἘΝ. 1 γνοι ἐδ: γνῳ Ν. | δΙ. Ταυτοις. Ι μετα τρ. ἡμ. δ: τῷ 

τρ. ἡμ. Ν. |. 35. ἡλθον ὃν: -θεν Ν. | Καφαρναουμ δὲ: Καπερν. 

Ν. | γιναµενος Ν. | ὁ). πρ. ἑαυτ. ἐδ: Ἠαῦ, Ν. | Βα, διελο- 

γιζεσθε Β, | 53. εσιωπουν Ν. 1 διελεγχθησαν, | Τεν τῷ ὑδ. 

6 

| 

ἐν 

ΔΝ, [τις μειζ, τις µειζ. ἐστιν. [ 37. ὃς αν 19 Χ: ὁς εαν Ν. | 

των τοιουτ. παιδ. Ν: των παιὸ. τούτων ἰδ. | ὃς αν 35) ὃς εαν 

Ν: ὃς δ. | δέχεται Χ: Τί δεξηται Ν', || 98. εφη ἃ: απτκριθη 

δε Ν. | ὁ Ίωαν. ἃ: οπι. ὁ Ν. [ οπι. λεγων ΒΝ: Ἰαῦ, Ν. | ειδαμεν 
εν τῳ ονομ. ΝΝ. | Τ] οπη. ὡς ουκ ακολ. ἡμ. δὲ (οἷο Ὦ [τερ. ]): 
ἐπα, Ν. [ Τεκωλυομεν δὲ: 1] -υσαμεν Ν. | Βα". ὅτι... 

ἡμ. ΝΝ. 1 Τηκολ. 

Ματ, 1χ, 39---π, 2, 

ἱκ, 40. ἡμ. ὑπ. ἡμ. ἴδ: ὑμ. ὑπ. ὑμ. Ν. | 41. αν] εαν. | 

ονομ.] οἵη, τῷ ΝΔ: Οἱ, µου ΝΕ Ν (840. 1), 1 χριστου ἐστ. 
ἄτλι ἐμὸν εσται ἴλ'. |. ὅτι ου µη ὃ: οπι. ὅτι Ν. | Τ απολεσῃ 
ΡΝΝ. | 49. ὃς αν ΝΝ. | Ττων μ. τουτ. ΕΝΝ. | Τπιστευ. | 
{7 οπῃ. εις ἐμὲ δὲ: 1 Ἰαῦ. Ν. 1 αυτῳ Ροδί ἐστ. | μυλ. ον. Χ: 

λιθ, µυλ. Ν. | 48. 1 σκανδαλισφ ὃ (Ίεσο “ υἱᾶ, τετ. 42)): 

-ἕφ Ν (νά. νου. 45). | εστιν σε δ : σοι ἐστ. Χ. | εισελθ. εις 

την ζ. ἴδ: εις την ζ. εισελθ. Ν. | απελθεν Χ': εισελθειν 

ΝΑ, [εἰς τὸ πυρ το ασβ. δὰ" οὐ  Ν: οπι, 532, | 44. 7 οτι. 
γου, δὲ, Τμ6ῦ. : Τ Παρ. Ν. |. 45. σκανδαλιζει δὰ : -ἕφ Ν. | οἱ]. 

γαρ ἈΝ. | εστιν σε ἷδ : εστι σοι Ν. | εις την ζ. εισελθ. κυλλ. 

η χωλ. | βληθ.] Ρος εις τ. γ. | την γε. οπι. την Ν. | οπι, εις 

το π. το ασβ. ἃ: Ἠποδ. Ν. | 46. Τ[οπι. τετ, δὲ, ΤΗεΝ.: Τ μα, 

Ν. |. 47. 1 σε ὃν: ΠῚ σοι Ν. | οπη. εισελθειν Ν”. | Τεις την γ. 
ΟΝ, 1 Ττου πυρ. Ν: οπι. δὲ, || 49. πας γαρπ. ἁλισθ. ΝΝ. | 

πυρι] ΡΙΔΟΠΙ. εν. | ΤΤοπι. και π. θυσ. ἁλι ἁλισθ. ἐᾷ, ΤΗςΡ. : 

Τ ὑαν. Ν. |. 560. ἁλας 19 ΝΝ. [ ἅλας 20 Ν.Ν: ἁλα 8”. | 
αρτυσεται Ν. | ἆλα] ἵνα ἐξξ : ἅλας δον, Ί[ κ. 1. και εκ. ἃ: 

κακ. Ν. | ερχεται] ηλθεν Ν, | και περ. ᾿δ : δια του περ. Ν. | 

Ίοσο συµπορευονται (συνπ. ΑΡΝΟΔ) ΑΡΝΟΝ τε]. | 9. Φαρ.] 
Ῥνασπη. οἱ δ᾽ Ν, | ἐπηρώτων Χ: -τησαν Ν. 

ῬΡ- 170, 171. 

ῬΡ. 172, 179. Μαν, κ. 8---Ἰ9, 

Ῥοχε, κ. 10. Ίμοσο κατευλόγει (Ῥτορ.). 

κ. 8. Μωυ. ΧΝ. | 4. ειπαν ἃ: -πον Ν. | επετρ. Μω. : 
Μω. επετρ. Ν. | Μωυ. δ΄, | απολυσαι] αλά. αυτην Χ. | δ. 
{ὁ δεις δὲ: ΤΠ και αποκρ. ὁ τς Ν. | εγραψεν] ἐπέτρεψεν Ν. 
| δ. Τοπι. ὁ θεος δὲ : {{ αυ. Ν. | 7. αὖ Ιπῖξ.] αάά. και ειπεν Ν. | 

αυτου Ῥοδὺ πατ.] οι. Ν΄: Μαῦ. δὲ, | µητ.] δα. αυτου Χ: οτι. 

Ν. | 17 οπι. και προσκολλ. δὰ βη. δὲ : Τ 1αῦ. (5εἆ οση τῷ γυν.) 
Ν. | 8. µια σαρξ Ν: σαρξ µια ὃν. |. 9. ὁ θεος. | 10, εις την οικ. 

ἐν τῇ οικ. Ν. | οἱ μαθ.] οτι. αυτου δὲ : Ἠπὺ. Ν. | περι τουτου 
: π᾿ τουτων δ, | Τεπηρωτησαν Ν᾽ {7 -των ὃ. | 11. ὃς αν 

ἐδ: ὡς εαν Ν. |. 19. και εαν αυτ. απολυσασα τ. ανδ. αυτ. ἃ: και 

εαν γ. απολυσμ τ. ανδ. αυτης και Ν. |) γαμησῳ αλλον δὲ : 

γαμηθῳ αλλῳ Ν. | 13, Ὁ αυτ. ἄψ. δὲ: ἀψ. αυτ. Ν. 1 ΤΙ επε- 

τιµησαν ἴδ: Ἱ -μων Ν. | ΤΙ αυτοις Χ: ἡ τοῖς προσφ. Ν. | 1. 
μη] Ῥιασπη. και δὲ: ποὴ Ν. ᾖ 15. ὡς αν ἃ: ὃς εαν Ν. | 16. 

-κατευλ. τιθ. τας χ. επ) αυτα ἃ: τιθ. τας χ. ἐπ᾽ αυ. κατηυλ. 

αυτα Ν. |. 17. προσδραμὼν εἷς. | 18. Ἰπ. 8. Ἰορο “(Ογᾷ. 

αππίος: ΜΗ. ὍΠας.). 119. οπι. µη µοιχ. ὃν Παυ. δὲ, | 

ΤΙ µη φον. ππίο μὴ µοιχ. δὲν: ἡ Ρος Ν. 

ῬΡ. 174, 115, Μίαν, κ. 19 ---δ0, 

κ. 19. οἵπ. µη αποστ. ΒΝ: Ἱαυ. ΒΝ, | µητ.] σου Ν'Ν: 

οἵη. δν. | 90, Ὁ} ο. αποκρ. δὲ : Τ αυ. Ν. 11 εόη δὲ : ΤΤειπ. 

Ν. | ταῦ. παν. ΝΝ. | εφυλαξαµην ΝΝ. 1 τι ετι ὕστερω Χ. | 

9], τς. | ειθελ. τελ. εἰν, Ν. 1 Τσοι Ν: 1] σε (εί Ρσασηι. ετι δ, 
λΠοπιρ].) δὲ, | τοις πτ. δὲ: πτ. Ν. | οἱ. αρ. τον στ. ἐν: 

"85. δὰ ἤπ, Ν. | 95. λέγει 8; ελεγεν δὰ", 1 94, τέκνα Ἀ: 
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“για Ν. | τους πεπ. ε. χρ. Ν: Τοπ. δὲ : ηυἱ Ῥοοπηῖας 

Ἰμαροηί γοὶ οοπβάσπίες ἵπ αἶφ α. | 2ὔ. τρυμ. ῥαφ.] οπι. της Ρἱ8 

ἘΝ, | τρυμ. δ: τρηµατος 8”. | {7 ῥαφ. εισελθ. ΝΝ: Τῤαφ. 
διελθ. Ἑ, | 36. ΊΤπρ. αυτον ὃ: πρ. ἔαυτους Ν. | 27. ἐμβλ.] 

δὰ, δε Ν : οἵη, 8. | ειπεν ΧἩ: λεγ. Ν. | τουτο Ν: οπι, ὃν. | 

ΟΠ). τῷ δηΐο θεῳ 19 δὲ, | δυνατα] {7 αλά. εστιν Ν: Τοπ). ἐξ, | 

38, ηρζ.] οπι. και ἃ: ηρξ. δεΝ. |. {{ λέγειν ὁ Π. αυτ. δὲ : Ὁ ὁ 

ΤΠ. λεγ. αυτ. Ν. | ηκολουθησ. ΝΝ. | δὰ θη, «44, τι αρα εσται 

ἡμι». |. 39. Έτκαι αποκρ. ὁ 1. ειπεν Ν: (ΤΤ)εφη αυτῳ ὁ 1. δ. | 

Τ η πατ. η µητ. ΝΝ. | οπι. η γυν. ἃ: Ἰαυ. Ν. | εµουη Ογἰᾳ. 

αἱ. πῖν. 2: οΠ1. ἕν. ἐμοῦ και Ν΄”. 1 ἕνεκεν 30 Β5 «ἄσππαπῃ, αὖ 
οσγίο ναι” ΝΝ. ΟΡ. 6 8]],: ἕνεκα Ὦ (4610 καρτα): οἱ), 3, | 

80, εαν μὴ απολαβν δὰ, 

Μαν, κ. 90---44. 

κ. 50. ους, Κ. αδελφους κ. αδελφας κ. µητερα κ. (5αρρ]εί πα- 

τερα και ὃδ'') τεκνα (844, κ. αγρ. μετα διωγ. ὃν.9) δὲν (οἱ “): 

ΟΙη. οὐκ. ... μέτα διωγ. δὰ", ο. (1.). 1 και μητερας οἱ ΡΙΒΟΤΗ, 

και πατερας Ν, | αιωνιον. | 31. ᾧ οἵη. οἱ απἰο εσχ. δὲ : αῦ, Ν. 
|. 82. οἱ δὲ ακολ. δὲ : καὶ ακολ. Ν. | 98. τοις γρ. δν (οπη, και 

τοις γρ. ὃἱ"): οἵ. τοις Ν. | 84. εµπτυουσιν ΧΑ: -σουσιν δος | 

και µαστιγ. αυτ. ροξί και εµπ. αυτ. ἂν: αηίο Ν (οπι, αυτον). | 

και αποκτ.] 1] οἱ). αυτον ἃ: { δῦ, Ν. | μετὰ τρεις ἡμ. ἴδ: 

τῷ τρ. ἡμ. Ν. |. 35. προσπορ. ὃδ᾽ : παραπορ. 83. | οἱ δὲ: Οἵη 

Ν. | οπη. δυυ δὲ Ν, | αντῳ δὲ: ὁπ). Ν. | οπι. ἵνα ὁ εαν... (37) δὸς 
ἡμ. πι Ἰαῦ, ο} ὁ εαν ΝΟΝ. | αἰτσομεν ολ: -σωμεν Ν, | σε 
πος οτᾷ. από σε αΠίο αιτ. ἨΝ. |. 90. Τ μὲ ποιησω ΒΝ'": ποιησαι 

µε Ν. |. 57. εἰπὸν ΝΑ Ν. | σου εκ δεξ, δὲ: εκ δ. σου Ν. | εξ 

ευων. ΜῊ δα, σου ν: ῬΥβοιῃ, σου ἰδ, || 88. πιειν. | η το 

βαπτ. ΧΝ. || 89. ειπαν δὲ : -πον Ν. | δυνομεθα Β. | ποτ. 
ΡΙάσΠη, μὲν Ν: οπι. ὃν, |) 40. η εξ ευων. Ν: και εξ ευων. Ν: 

ΟΙ, µου ΙΝ, | ὑπο τ. π. µου ἐδ" οὐ “Ὁ, |. 41, ηρξ. αγανακτ. | 
περι] και περι. || 49. και προσκ. αυτ. ὁ (οπι, ὁ δὲ ἢ) ες ἐξ (ἢ οἰ)": 
ὁ δε τς προσκ. αυτ. Ν. | μεγ. βασιλεις δ ΟἹ (ταν). Ῥεῖι- 

οἷροϑ υα]ς. 0.” Δ Δ [ οπι, αυτων Ν.Δ, |. 48. εστιν ἐδ: 
εσται Ν. | ὁς αν. | µεγ. γεν. εν ὑμ. 

ὡς αν. |. ΤΙ εν ὑμ. δὰ, ΘΥ3, Πίου, 

ΤΡ. 1726, 177. 

ἆ εστω. | ὑμ. διακ. |. 41. 

ὑρ. 178, 179. Ματ, κ. 44---χὶ, 3. 

κ. 44. Τ ειναι. | 46. ἐ ερχοντ. | οὔ. και ερχ. εις Ἱερ. Β3: 

μαῦ, Β΄. | ὁ υἱ. | οἵ, ὁ απίο τυφ. | αἀά. και Ροδί τυφ. | προσ- 

αιτης απίο εκαθ. ΕΝ. | 47. 1 Ναζωραιο. | 1ιὰῦ, ὁ απίο 

Ναζ. Β. | υἱε. | 48. αυτον Β5 “ ἆσπιαπῃ, αὐ νά(ν : αυτοι Β΄, | 
40. ειπεν φωνησατε αυτ. Ϊ εγειρε. | 60. αναπηδ. | 51. αὐτῷ 
ὁ τς ειπεν. | 1 σοι θε. ποιησω. | ῥαββουνι. | 55. { ὁ δὲ ΝΑ 

οὐ ἢ; {{ και ὁ δν. | ευθυς. | αυτῳ Ροδύ ηκολ. | κ. 1. εγγιζ. 

ἃ; Ίγγισαν (α.) (ἀσ]ο 6αρτα). [ Ἱεροσολυμα. | Τεις Βηθφ. 8: 
εις Βηδφ. Ὦ. | 1 και εις Βηθανιαν ἃ: και Βηθανια Ὦ3.α.ὐ./: 

-ιαν 5 νά, | των ελαι. δὲ : το ελαίων ἢ. (εἶοοπ): οἰϊνοιϊ σαι, 

ὦ... 7.013. 9. οπι, την κατεν. ὑμ. δὰ: μα}. 8, [ ευθυς, 1 ουδ, 

ανθρ. ουπω. | Τ] εκαθισεν ὮΝ. | λυσατε. | και Ροδί αυτ. | φερ. | 

8. τι ποι. τουτο, | {7 ὅτι ὃν: Τοπι. Δ. | ευθυς. | αποστελλ. | 
Τ αυτ. αποστ. παλιν ὃ, (α.ο, Υάῑπ). 

ΡΡ. 180, 181. Μαγ, κ, 4---]σ, 

κ. 4, και απηλθ. και. | πωλ.] Ἰ Ῥταο, τον, θυρ.] 

Τ ταση). την. | 0. εἰπὸν. | ειπεν. | 7. αγ. δὰ" : φερ. Χν | 

επιβαλλ. | αυτων τα ἱματ. οἱ απίο αυτῳ δὲ", | εκαθισαν. | 

ἐπ᾽ αυτον ὃ: επ) αυτῳ Ν. | 8. και πολ, ἃ: πολ, δε Ν. | 

και αυτ. Ν. 1 Τ εσχ. προς αυτ. 8: 

αυτων. | εις την ὁδ, ἰδ: εν τῇ ὑδ. Ν. | στιβ. Ν: στυβαδας Ν' 

|. {κοψαντ. δὲ: {{ εκοπτ. Ν. | αγρ. Χ: δενδρ. Ν: δᾶ. και 
εστρωνν. εν τῃ ὑδ. Ν. | 9. οπ. λεγοντες δὲ : παν. Ν. | 10, 

ὁπ. και. | ΟΠ. εν 0νοµ. ος δὲ: μὰ». Ν. {{11. οπι, ὁ τς ἐδ: 
Ίαῦ. ΔΝ. | εις το] οἵη. καὶ δὲ : μαῦ, Ν. ὁ τς Ρορί Ἱερ. Ν. | 
Τοψιας Ν᾿: {{ οψε δὲ, | της ώρ. | 19. οπι. επεινασεν ἐδ: Ἰαῦ, 

5, [ 19. συκ, Ν: αἀά, µιαν δὲ, | απο µακρ. ΝΔ. 1 ειαρατι 
εὑρησει ΝΝ. : 1αῦ, Ν {1 ὁ γαρ καιρ. ουκ ην ἃ : 

(Ώου γαρ ην κ. Ν. | 14. οι. ὁ ἐς ΧΝ. | εις τ᾿ αι. εκ σ. : εκ σ. 
εις τ. αι. Ν. 1 µηδεις ΣΧ. 1 φαγοι Ν' 
ις δὲ: ΒΡ. Ν. | τους αγοραζ. ΝΝ. 

Ν. | κατεστρ. Ῥοξΐ κολλυβ, ΑΝ”, 

. Τ 10. παλιν Ν. | οπ. ὁ 

|. κολλυβ.] αάᾷ, εξεχεεν 

ΡΡ. 185, 185. λίαν, κὶ, 17---80, 

κ, 17. { και ελ. δὲ: Τί λεγ. Ν. | αυτοις. | ὅτι ΝΝ. | 1 εποι. 

αυτ. δὰ Ν, |. 18. αρχ. και οἱ γραμ. | απολεσωσιν ΝΝ. | αυτον 

90, 1 Ίπας γαρ Ν: {7 ότιπας Ν. | εξεπλησσοντο. | 19. Ὁ ὑταν 
δὲ; {7 ότε Ν. | εγενετο Ν. | 1 εξεπορευετο ΝΔ. || 90. παρεπο- 
ρευετο πρωι ὃν": παραπορευοµενοι πρ. ἴδον: πρ. παραπορ. Ν. | 

ιδον Ν. | 91. 1 ῥαββει ἃ: -βιΝ. | εἴηρανθη Ν. | 99. ὁ τς. | 

εχ.] Ῥτασνη. ει δὲ : ποτ Ν. | 98, {7 οπι. γαρ ΝΝ. | οπι. ὅτι δὲ : 

μα. Ν.  Τ] πιστευῃ δὰ : Ἰ -σῃ Ν. | ὅτι ὁ ΝΝ. | Τλαλει ΝΝ. 
| ὁ εαν ειπ Χ: οπι. δὲ, | 394. οἴῃ. αν ἃ: Ἠαδ. εαν Ν. | 

προσευχεσθε και ἂν: προσευχόμενοι Ν. | ελαβ. ἃ: λαμβ. Ν. | 
25. στηκετε] στητε. || 26. οἴῃ. Τετ, ἐξ. ΒΥΣ, ΗΙετ, Ῥείτορ. 11η. : 

Ἰμαὺ, Ν (ὁ εν ουρανῳ οὔ οπι. ὑμιν). || 38, ελεγ. δὲ : λεγ. Ν. | 

Τκαιτις Ν᾿: τη τις δὲ. | 1 εδωκ. την εξ. ταυτ. ἃ: Τὶ την εξ. 

ταῦτ. εδωκ. Ν. | ποιεις Ν. || 95. οπι. αποκρ. ἃ: αρ. Ν. | ὑμ.] 

τῇ δα, καγω ΝΝ. |. και (καγω ΝΑ) ερω ὑμ. (8)Ν. [|| 80, το 
]ωαν. ἃ: Οπι, το Χ. | ποθεν ην. 

Μαϊ; κ, δ[---κίῖ, 19, 

[ προσελογιζοντο δὰ" οἱ ὃ: διελογιζ. 

ὑδου; ας Ν. | ουν ΝΔ. || 89. αλλα. | οἴῃ. εαν δὲ Ν, | 

φοβουµεθα Ν' Ι ΠῚ οχλον ΝΔ. | παντ. δ Ν : ἁπαντ. δ'. | 
οντως ὅτι δας ΟΠ], οντως δὲ ἘΝ, { ὅτι πρ. ην] ὡς προφητην Ν. | 
88. Ττῳιυ λεγ. ΧΝ. 1 Του. αποκρ. ΝΝ. | κ 1. λαλ. ἐδ: 

λεγ. Ν. | Π αμπ. ανθρ. εφυτ. Χ: ανθρ. εφυτ. αμπ. Ν. | αὐ, 

ῬΡ. 184, 15. 
χὶ, 9]. και] οἱ δὲ Ν. 

αυτῳ Ν. | 1 εξεξετο Βὺδ: -ὅοτο Ν. | 9. τῷ καιρῳ] Ροδὶ δουλ. 
Ν. [ χαβν δε λαβοι 3. ... καρπ. ΝΝ. |. 8. Τκαι λαβ. ἃ: 

}] οἱ δε λαβ. Ν. | εδειρ. δὲ, ἴτὰ Ὦ. πὶ] ἃ οοΥΥ. ἑαοίαπι. | 4. οι. 
δουλ. δὰ, | εκεβαλιω. ΒΝ: εκεφαλαι. Ν, | οἱ. λιθοβ, δὲ : 
μαῦ. Ν. 1 {7 ἡτιίμασαν Βδ: απεστ. ἡτιμ. Ν | 5. οπ. παλ. δὲ : 

μαὺ. Ν. [οὖς μὲν δὲ : τους μὲν Ν. | οὓς δὲ δ : τους δεν. | 
ἀποκτέννοντες δὰ": [Ὁ απο]κτιννυντες δὲ: ἀποκτέννυντες Ὦ: 

αποκτενοντες Ν, | 6. οι. ουν δὲ : Βα, Ν. { Τειχεν υἱ. ἐδ: υἱ, 

εχων Ν. | οΠ]. αυτου Χ: παὺ. Ν. | Ταπεστ, αυτ. δὲ : Τ απεστ. 

ἡΤπρας αυτ. εσχ. Ν. | ὑτι] 

δὲ: ΠῚ εἰπ. προς ἑαυτ. Ν. | 

ειπαν Χ: -πον Ν. |. 8. Τ απεκτ. Πίο αυτ. δὲ: Τί Ροςί Ν. | 

εζεβαλον ἃ: -λαν ΒΒ. | ὁπ, αυτον Ῥοδί εξεὮ. δὲ τ Μαν. Ν || 9, 

ἡ τι οὖν ΝΝ. 1 δαᾷ, εκείνους Ν', 

οπις Ν. | 7. Τ προς ἑαυτ. εἰπ. 

ῬΡ. 186, 187, Μίαν, κ, 18---δὸ 

κ, 18. αποστελουσιν Ν. | 14. και δὸ ἴηϊξ, δὲ: οἱ δὲ Ν, | 

ελθοντ. λεγ. αυτ. ΝΝ. | αλλ’ ΝΗ (ἀο10 εαρτα) Ν. | εξεστιν δὲ : 
ΡΙάΘΠΗ, ειπε ουν ἡμ. Ν. 1 δου. κην. Καισ. δὰ : κην. Καισ. δου. Χ. | 

15, ἰδὼν 3: ειδως ΝΟ Ν.Ι πειρ.] αἀᾷ. ὑποκρ. Ν᾿ ἵνα] Ρας). ὧδε 
δὲν: οπι, ὃδ. | 16. οἱ δε ειπ. | ειπαν δὲ : -πον Ν. | 17. ὁ δεις 
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δὲ: και αποκρ. ὁ τς Ν. | Ταυτοις ΝΝ. | τα Καισ. αποὸ. ὃ: 
αποδ. τα Καισ. Ν. | 1 εξεθαυµαζον Ν΄: εθαυµασαν Ν. | 18. επη- 
ρωτων ἵὰ : -τησαν Ν. | 19. Μωυ. ΝΝ. | καταλειψη. | Ἡ μη αφ. 
τεκ. | Ττεκνα δὰ" εἰ: γΤτεκνον Ἐδι", | γυν.] οἴη, αυτου. || 90. 
οπι, ουν. | παρ᾽ ἡμιν 8: οἵη, ἂν, πρωτος δὰ": εις ΝΑ. |. 91. µη 

καταλιπ. |. 23, και οἱ ἑπτα ουκ αφηκαν (αφηκεν ΝΑ) σπερµα. | 

εσχατον. | και ἡ γ. απεθ. | 28. οπ. ουν. | ΟΠ}, ὁτ. αναστ. || 
94, έφη αυτ. ὁ τς. | Τ µη ειδοτ. 

ΡΡ. 188, 189, Μαν, κ, 9ὔ---84, 

Τοσί. κ, 20. Τη πιατρῖπο Ίερο [οἱ] ἄγγελοι. 

ΧΙ], 25. ΟΠ. ουτε γαμουσιν δὰ: Ἰαὺυ. ΝΑ. 1 γαμιζονται. | 
Τ αγγελοι. | οἱ εν] Ἡ οτη. οἱ. || 96. Μωυ. | του βατ. | πως. | ὁ 

θεος Ἰσ. και ὁ θεος Ἰακ. | 97. θεος] Ῥιποπι. ὁ. | ζωντων οπη. 

θεος. | Τ οπι. ὑμ. ουν. | 98. {ἰδὼν ἐδ Ὲ : {{ ειδως δὲ, | { απεκρ. 

αυτ. | εντ. πρωτ. παν. | 29. απεκρ. ὁ ις. | Ἡ ο. αὐτῳ. | Τ οπι. 

πα. εντ. Ν: ΟΠ]. πα. ΒΥΤ.ΗΙοΥ. | εστιν απίο ακ. | 50. Τκαι εξ ὁλ. 

της διαν. σου. | ΟΠ. της (ον Ὦ. (απἲο κ. Ψ. οὐ δ.}: 4}, δν, | 1 οπι. 
αὖτ. πρ. εντ. | 91. δευτ. 5Ίπο πα. | ὁμοια αυτφ] {ΐ αυτη (οἱ 
Δα, εστιν) 8. | δε Ροεί µειζ. | 55. ειπεν. | ειπες Χ: -πας ἃὶ., | 

ΟΠ], θεος. |. 38, της καρδ.΄ ] καρδ, σου. 1 {7 οπι. και εξ ὁλ. τ. 
ψ. | οπ. της ΑΠίο ισχ. δὲ: ΠᾺΡ. | πλησ. σου. | 1 σεαυτ. | 
Τπερισσ. | θυσ.] Ῥταεπ). των. | 84. {7 οἵη. αυτον ἃ: Τ λα». 

Ὦ, ] ου µακραν ει] οπη. ει ΝΕ: ΠᾺΡ. (ος ον.) δὲν οἱ ον: ΒΔ, 

ΛΠί6 του θεου Ν'., | αυτ. επερ. Ν'': επερ. αυτ. Ν. 

ῬΡ. 190, 191. Μαν, κ, 96-- κ, 8, 

ΣΙ], 96. Δ. εστιν ΝΤΑ, |. 56. 17 οπι, γαρ ΝΤὰ, | εν ΝΤΑ, | τῳ 
πν. δὰ: ΟΠ). τῳ Τὰ, | τῳ ἁγ. ΒΝΤΑ, | λεγει] Ἡ ειπεν ΝΤΑ, | 

ὁ κυρ. ΝΤΑ, | Τ]καθου ΝΤΑ, | ὑποποδ. ἃ: ὑποκατω Τὰ, |. 97. 

οἵη, ουν ΝΤΑ, | ποθὲν ἐδ: πως δ", | {7 υἱ. αυτου εστ. δ: 

Ταυτ. εστ. υἱ. Τὰ, οπι. ὁ. | ηκουσεν ΧΜ. Ψυ]ρ. 4. | 88. και εν 

τῃ δ. αυτ. ελ. |. 59. πρωτοκλισ. |. 40, 7 οἱ κατεσθι. || 41. οι). 

ὁ τς. | Τ] κατέναντι. | θεωρει Ν”. | χαλκον] Ῥτασπη. τον. | εβαλ- 
λον δὲς : εξεβαλλον δὰ", | 45. {καὶ ελθ. | χηρα] γυνὴ χηρα. | 

πτωχη. | 48. ειπεν. | εβαλλεν Ν": εβαλεν δα, 1] των βαλλ. |] 

αλ], 1. {7 οπι, εἰς 90. | διδασκαλε Ρἱ8 δὲ" (5οππο] δ9ὰ:5). | 5. οπι. 
αποκρ. | αφεθ. ὧδε. | λιθον. | οι. μη δὲ ἘΦ παν, ὄξος  καταλυθῃ 

δδοο; καταλυθησεται 3. |. 8. επηρωτα. | καθ ιδ, Ὦ. | Πετ.] 
ΡΙΚΕΙΗ, ὁ, 

Μαν, ΧΙ, 4---18. ΡῬΡ. 195, 195. 

7. ἀκούετε] ἀκούητε πης]ῖ8 ΠᾺΠΟ τοβορετοίαγ: Τοχί, χα, 7. 
γ]άο Ἱπίτα. 

ΧΙ], 4. ειπον. | μελλῃ. | Τμ. ταυτα συντελ. παντα. | 5. ΟΠ]. 

αποκρ. | ηρξ. λεγ. αυτ. | 0. {7 οπι. γαρ. | 7. 17 ακουσητε ἓ : 

(1) ακουητε 19. [μη] Ῥγβοπη. ὁρατε δὰ οἱ Ὁ} Τ γαρ ΝΟ: Τ] οπη. 

1, 8. ἐπ᾿ εθν. Ἠδὲ, | βασιλεια επι ὃν: οτι. δὰ δ, | εσονται 15] 

οπ, και. | ΟΠΠ. κατα τοπ. ἐσ. λιμ, δὰ, | και ἐσ. {{ ὁπ), και ΧνΑ. | 

οἱ], και ταραχ. | αρχη. | 9. οἩ. ἑαυτοὺς ΧΙ Πα». δὴ 1 

ἡ παραδ., γαρ ὑμ. 1 ἡγεμ.] που «44, δε. | ἕνεκεν. |. 10. πρωτ. 

δει [ 11. και ὁτ. | αγωσιν. | οπη. μηδὲ µελ. | ὁ εαν. |. 15. και 

παραδ, |. 14. ΟΠ, το ῥη. ὑπο Δ. του πρ. | ἑστηκοτα. | 15. 

Ἱ ὁ δε. 1 Το οπι, εις τὴν οικ. | εισελθατω. | αραι ἁηΐο τι. || 16. 

ο, ων. | οπ, εἰς τα. | 18. µη γεν. χει. δὰ" τ ααὰ, ἡ φυγ. ὑμ. 
Ῥοδί γενηται δν, 

ῬΡ. 194, 195, Μα, κ, 19---54. 

Τον. κ], 91, πιάτα. Μο]ας πιπο εἴπῳ ὑμῖν ἀοϊογοίαν ; γἱᾶς 

ἰηΐτα, { 98. πιατρ. “38, γινωσκεται  ἁπατιπα Ἡποβταπι δραιῖο 

ἀερτϊπιοπάιπῃ, 

ΧΕΙ, 19. ἦν. | 20. {7 εκολοβ. κυρ. | 21. Τ ὑμ. εἰπ, ὮΝ. | τδε 

1, Τ ὁ χο η] 1 ὁ χς ἰππίππη, | δὲ 29 δὲ ; δου Ὗ7ν, | πιστευετε 
Βδ: -σητε Ὁ, |. 95. γαρ.] ἢ δε. [ και τους εκλ.] {7 οπι. και. 
ἐδ: Ὁ Ποὺ. Ὑγὺ, | 28, {{ δου δέν, | παντα δὲ γῦ, || 94. αλλα 

δὲ: αλλ” γυ, |. 96. εσοντ. εκ του ουρ. ἃ: του ουρ. εσ. Ὗυ. | 

πιπ. Ὦδ: εκπιπ. νυ, |. 90. πολ. και δοξ. ΝΤΟ. | 97. αγγ.] 
1844. αυτου ΝΟ, | εκλ.] 1 αἀᾶ, αυτου. | 98. ηδη ὁ κλ. αυτ. 
δὲ: αυτ. Ίδη ὁ κλ. ο, | εκφυῆ νυ. 1 1 γινωσκετε ᾿ς γγυ, | 90. 

ἵδητε ταυ. ἃ: ταυ. τὸ, 0. 1 γινωσκετε ἰδ, Ίέετη (γειν.) Ὦ (-ται 
5). |. 30. οὗ 5: οπι, δὲ, | Τταυ. παν. ἃ: {Π παν. ταυ. Ὁ. 

81. ἡ παρελευσοντ. ἃ: Τῇ -σετ. νυ, | ου] 1 αάᾶ, µη. | παρε- 

λευσοντ. ἃ: παρελθ. Ὑν, |. 899, εκεινης η 75: εκ. και ὃν. | 

της ὡρ. ἂν: οπι, της Ὁ, | Τοἱ αγγ. | οἵη. οἱ Ρροεί αγγ. ΝΤΓΝ, | 

95. 7 αγρ. και προσευχ. δὰ, |. 84. οικ. αυτου... δουλ. αυτου. 

ῬΡ. 196, 197. Μαι, κ, 84- -πὶν. 11. 

ΧΙ], 94. ἑκαστῳ] οπη. και Ν: αυ. 19. | 895. η οψε δὲ : οψε 

νυ, 1 µεσονυκτιον ὃν: -ιου 70: µεσανυκτιον Ὦ. | 57. ὁ δὲ δὰ : 
ἁ δεν. Ι] πῖν. 9. ελεγ. γαρ δ : ελεγ. δε 75, | εσται θορ. ὃν: 

θορ. εσται 9. | 8. οπι, τῷ ἐδ τ Μαὺ, δον, 1 πολυτελους. | και 

συντρ.] {7 οπι. και ἃ: Τ]α8. Ὑ7ῦ, 1 Ἡ τον αλαβ. ΝΟ: την 

αλαβ. ὃν. | της κεφ. Ρο. κατα Ίο: πο ἐδ, | 4. ἑαυτ.] 

αυτ. ἰδ, 1 {7 οπι, και λεγ. δὲ: Τμαὺυ, 10. | δ. ηδυν. δέγγυ, | 

τοῦτο το μυρ.] ΟΙΠΏ. τουτο. | δην. απίο τριακ.  ᾧ ενεβριµουντο. 

| 6. γαρ. | Ίργασ. ΝἘ: ειργασ. ΝΟ, 1 εν εµοι ΝΟ, | 7. 
ΟΠ], αυτοις δὰ: ΠαΌ, δν, 1 Τοπ, παντοτε ΧΙ { αυ, δν | 8, 

εσχεν Νυ, | Τοπ. αὗτη δὲ : Ἰ μαὺ. 9. | Ττο σ. µου ἃ: 
Τ{ µου το σ. », | 9. ἀμὴν δὲ ΝΥΥΗ, | αν] 1 εαν ΒΟΥ, | οπη. 

τουτο ἃ: Ἰαῦ. )υ, 10. Τουδ.] που Ῥιασπι, πες αάά, ὁ ἐξ: 

844. ὁ ΔΙΣ, Ισκαριωθ ΒΑΣ: Ίσκαριωτης Ίο. | ὁ εἷς ἐδ: 

ο). ΝΟ, | αυτον παραδ. ἃ: αυτον αυτοις παραδ. 0, | πα- 
ραδῳ ΝΟ, [11]. εχαρησαν Ἑ. | επηγγ-] απηγγειλαντο Ν΄. | 
αργυριον. 

Ρρ. 198, 199, λίαν, πὶν. 11--96, 

Τονέ. χὶν. 20. 1π ἰοχία ἐκ δαΐ αποῖς Προχαπά πι αιὲ Ροῖουί 
Ίπνο σα αποῖς ἀο]οη πη]. 

χῖν. 11. αυτον ευκ. | παραῦφ. || 14. Τεαν, | Ἱκαταλυμα µου 

δὲ: ΤῈ οἵ. µου 1, [| 15. αναγαιον ΝΡΥΥΟ, | ἑτοιμ. ΝΑ. | 
κακει ὃν: εκει ν, |. 16. 1 αυτου ᾽: Τ] ου. δὲ, | οπ. και 

ηλθον 3. |. 18. Ἡ ειπεν Ροξί ὁ ἐς δὲ : Τεοπίτα 1), |. 19. Του. 

οἱ δε δὰ: 80. ΡΥ», | Τ εἷς κατα εἷς δὲ : 1 εἷς καθ᾽ εἷς ΑΠ. | Ὁ οι. 

και αλλος μητι εγω ἃ: ΤΤ παῦ, 0. | 90, οἱ], αποκρ. δὲ : πᾶ}. 

ο ῃ (Ὁ 1) οπι, εκ δὲ : (Ὁ {{) Βδθ. ΠΡ, 1 οπι. την χ. ΝΟ, | εις το 
τρυβ. |. 91. 1 ὁτι ὁ μὲν δὲ : {7 οπη. ὅτι 7, 1 Τκαλ. ην Νυ, Δ. 
(ἀεῖο πῆγα). | 95. ὁ ὁ τς δὲ οὐ « Ὑ75: 1 οτι, δδ, | ἔκλασεν 

εὐλογησας. | οτι. φαγ. ἃ : Μαὺ. 0, | 99. ποτ. οἱη. το ΤΑ. | 

34, αυτοις. | το της] ΟΙ. το ΒΝ ΥΥυ, | ὁπ}. καιν. δὲ : παν, 9. | 
το εκχ. ὑπερ πολλ. | ὑπερ ἃ: περι ᾽ν, 1 εκχυνν. ΏΝ: εκχυ». 
η. ΙΙ 9δ. 1 οἱ. οὐκέτι ὃν: μαῦ, ΝΟ, 1 γενημ. ΒΝ ΝΟ: γεν- 
νημ. Ν. 

ΡΡ. 200, 301, Μας, χῖν, 37---40, 

χὶν. 27. 01η. ἐν ἐμ. εν τῷ ν.ταυτῃ ΝΟ: Ἠαὺ. Ν. { ότι γεγρ. 
γεγρ. γαρ Ν. | τα προβ. απο διασκ. δὲ : Ῥοδί Ν 0, | διασκορ- 
πισθησονται ΒΝΝ: «σεται Υ}, | 39, ει και δὲ : καιει Ν 9, | 80. 

οπι, συ δὲ; παῦ, Ν Ίο, | σημ. ΝΝ. | ταυτῷ τῷ ν. δὲ : εν τῷ ν. ταυ. 
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ΝΟ, 1 οπι. η. ! { οπη. δις δὲ : ἸαῬ. (μος οτᾶ.} ΝΤΝ, | µε απίο 
απ. δὲ : Ρος ΝΟ. | απαρνησει. [-δ1. οτι. Π. δὲ ἯγΡ: Παρ. Ν. | 

ἐκπερισσως ἴδ: -σσου 9. | ελαλ. δὲ : ελεγ. ΝΤΟ, | οπι. μαλλον 
δὲ: μαῦ, ΝΤΟ, 1 δέῃ μὲ Ν.Ο: µεη (5810) δὲ”. | απαρνησωµαι 
δὲ : -σομαι ΝΥΓΟ. | ὡσαυτως ἃξ: ὁμοιως Χ. | οπο. δε Β. α. ο β΄ 1. 
| 32. οὗ το. | Γεθσηµανει ΝΧΝ. | οἵη. ὧδε Β5: Παρ. Β3 (νάιτ). | 

απελθ. Ν. | Ἱ προσευξωμαι ΒΝΝ ΤΝ, | 88. τον Πετ. Χξ: 010. 

τον Χδ. 1 Ἰακ.] οπι. τον ΝΝ ΤΟ, | Ίωανν.] οπι, τον ΝΝΥΓΟ. | 
μετ) αυτ. ὃν: μεθ᾽ ἑαυτ. ΝΡ, | 35. Ζ προελθ. δὲΝ : προσελθ. 

Ίο, 1 Τ επεσ. ΝΤΟ: ΤΤεπιπτ. Ν. | ει δυν... . ἡ ὡρα] ει δυν. 
(Δ. εστιν δὲ.) παρελθειν απ) αυτου ἡ ὧρα. ᾿Ϊ 86. Μπ. 8, 9. 

ἵταπδρ. “ο Ἄἴατοο  Ροςί “94. | Ἰ παρενεγκαι ΝΟ: -γκεν. | 

το ποτ. τοῦτο απ᾿ ἐμ. ἃ: τουτο το ποτ. απ᾿ ἐμ. Ν: το ποτ. 

απ᾿ ἐμ. τοῦτο Ίο. | αλλ] πλην αλλ) Ν. | 38. προσευχεσθε 
ΒΟΥ" (ἀεὶαο Ἡπεατη). | εισελθ. ΝΤΟ: 7 ελθ. ΝΑ. | 40. Πα. 

και 19 Β: Τ{ 88. παλιν δὲ : Τ οτι. Μίο ΝΥΓΟ. | ελθ. δὲ: ὑποστρ. 

ΝΊΥΣ, 1 αυτους] θά. παλιν 5: «τἀ. Ροβὶ καθευδ. Ν. 1 αυτ. 
οἱ οφθ. δὲ: οἱ οῴθ. αυτ. ΝΎ. | καταβαρυνομ. Ν.ΑΝ: κατα- 

βεβαρημ. Ἀ5: βεβαρηµενοι Ίο, | αὖτ. ρμοβὲ αποκρ. δὲ : απίο 

ΡΡ. 2095, 908. Μίαν. χῖν. 41-51. 

πῖν, 4]. λοιπ.] Ῥτασπι, το ΝΧ. | τας χ.] οπ. τας ΝΤΟ: μα. 
δὲ. { 49. Τηγγισεν : -κεν Ν. Ἱ 48. ευθυς ἐδ: -θεως ΝΤΟ, ] 

ὁ Πουδ.] οπι. ὁ ΝΑΤΟ, | Ἡ οπι. ὁ Ισκ. ΝΝ: Τ Ἠαδ. Ὗνν, | 
εἷς εἶπο βἀά. ΝΑΤΟ, | ΠΑΡ. των Β. | οχλ.]  οπι. πολυς δὲ: 

1880. ΝΤΟ, 1 παρα. | των γρ.] οἴῃ. των Ν' : Ἠαὺ. δέγ5, | και 
των πρ. ΝΤΟ: ΟΠ), των Ν”. | 44. συσσ. ΝΤΟ: συνσ. ἱὲ, | 

ὧν εαν Ν. | απαγετε Χ: απαγαγετε ΝΤΟ: αἀά. αυτον Ν. | 45. 
ευθυς ἓ: -θεως ΝΤΟ, 1] προσελθων] και προσ. . | αυτ. 
λεγ. δὲ: αυτ. λεγ. αυτῳ Ίγὸ: τῷ Ίησου λεγ. αυτῳ Ν. | ῥαββει 

5επιοὶ ἐξ: ῥαββι 015 ΝΤΟ, | 46. Τεπεβαλαν Χ; -λον Ν. | 

τας χ. αυτων ἕξ: τας χ. αὐτῳ ΒΝ.3: αυτῳ τας χ. αυτων 

Ν: ἐπ᾿ αυτον τ. χει. αυτων Ὑυ, | ΠΠ, 14. ἀεῖος ς᾽ | 47. εἷς 

δε] οπ. τις Χ: Ἰαῦ. ΒΝ, | ωταρ. δὲ: ωτιον ΝΟ, | 48. 
εξηλθατε ΝΝ: -θετε Ίο. Ἱ 49. Τουκ εκρατησατε ἴδ : (1) ουκ 

εκρατει Ὦ. | δ. των προφ. Ν. | 50. και] τοτε οἱ µαθηται 

Ν. 69. (Υ]5.) ο. 3.1. Βστ. (ΡΞ...) ΗΕ}. (Του. Αππα. 1Π.). | εφυγ. 

παντ. ἰδ: παντ. εφυγ. 5. Ἱ 51. και νεαν. τις δὲ : και εἰς τις 

ν. ΝΤΟ, 1 συνηκολουθει ἔς: ηκολουθησεν Ν. | οπ. οἱ 

γεανισκοι δὰ : αυ. ΝΤΟ, Π 69. καταλειπ. Ίο. | Τοπ. απ᾿ αυτ. 

δὲ: ΤΙ μα). Ν. Ἱ 68, οπι. Καιαφ. | 1} οπ. αυτῳ ἃ: 118. 
ΔΝ. | και οἱ πρ. και οἱ γραμμ. ΕΝ, 

Ρ). 304, 900. Μαγ. χὶν, δ5---68, 

Χῖν. 55. μαρτυριαν. οὐκ Ὦ. | ᾧ εὑρ. ᾿ΕΝ νυ, | 58. ότι... 
λεγοντος] ὅτι ειπεν. | αλλ. αχ. απίο δια Ν. | 59. ουδε. | ιση 

ην Β. | ἡ µαρτυρια Ῥ. | 60. μεσ. οπ. το ΕΝ, | τι. ἢ 6]. 
ὁ δὲ Β:Ν: ὃς δε Β΄, | τς. [ ουκ απεκρ. ουδ. ἃ: οὐδὲν απεκρ. 

ΝΟ, { του θεου δὲ : του ευλογ. ἃ εἰ οὐ, [ 69. εκ δεξ. καθ. 

ΝΟ, ᾗ 69. 1 διαρηξας ΒΝ, | τους κιτ. Β (ἰΐοπι αἲϊδί δὲ), 
Ἱ. 64. ἠκουσατε] Ῥταετη, (δε νυν δὲ : αάά. παντες Ν. | της βλ. 

ΝΝΥΟ: αἆά. αυτου Ν. | δοκεῖ Ν. | ενοχ. ειν. δὲ: εἰν. ενοχ. 

. ΝΤΟ, ἢ 65. αυτου τὸ προσ. Βὲὲ : το προσ. αυτου ΝΥ". | ελαβ. 

ΝΝ: εβαλλ. ΊΥ0, Ἱ 66. κατω απίο εν τῷ αυλη ἐδ: Ρον ΝΥ, | 

Των παιδισκ.] παιδισκη. ἢ 67. μ. του τὺ ἠσ. του Ναζ. ΝΡ: μ- 

του Ναζ. τυ ησ. Ν. ἢ 68. ουτε οιδ, ἐξ: ουκ οιδ, Ν. [ ουτε επιστ. 

δὲ; οὐδὲ ἐπ. Ν. | συ τι ἈΝ, 

ΤΡ. 906, 207. λατ. χῖν. 68- ντ. 1]. 

χὶν. 08. { οπι. και αλεκ. εῴων, Ν΄: αυ. Ν. ἢ 69. { ηρξ. παλ. 
λεγ. δὲ : ἡ παλ. ηρζ. λεγ. Ν. | παρεστωσ. ἃ: -εστηκ. Ν. ἢ 70. 
Ἴρνησ. Ν. | οπι. και 19 Ν. Μοπιρη.: Ἰαδ. ὃς, | οτη. και ἡ 
λαλ. σου ὁμ. δὲ : και ἡ λαλ. σου ἔηλοι Ν. [ 71. Ἡ οµνυειν ΧΝ. | 
ΟΠ. τουτ. ΝΧ. | οπι. ὁν λεγ. ἐξ, ἃ. ἢ 73. } και ευθυς δὲ: Ἡ οἵΏ. 

ευθ. Ν. [ οπι. εκ δευτ. | το ῥημα ὡς Ν: το ῥη. ὃ Ν. | Ἡ φων. 
δὶς Ν: οπι, δις ὃξ, | τρ. µε απ. Χ: απ. µετρ. Ν. | εκλαιεν 
δέοι ; εκλαυσεν ἂ. [] αν. 1. ευθυς Χ: -θεως Ν. | πρωι] οπι, 

ἐπι τὸ ἃ: "δ. Ν. | ποιησ. Ἠ: ἆ ἔτοιμασ. ἐξ, | των ἀπέ γρ. 

ἰδὲ: οτι. Ν. 1 απηνεγκαν ὅ: απηγαγον Ν. | Πιλ.] Ρτβοπι. τῷ 
Ν: οπι. ἐξ, [ 9. ὁ δε] πᾶά. τς Ν. | αυτῳ λεγει Βὲὲ : ειπ. αυ. Ν. ἢ 
8. αυτ. δὲ ουδ. απεκρ. Ν. ἢ 4. παλιν ππῖε επηρ. | Ἡ επηρωτησεν 
ΝΝ. λέγων δέοι Ν ; οπι, 85. 1. α. ΤΗΟΝ. | οπι, ουδεν Β5: Ἠαὺ. 
ΒΡ. | εδε] ειδε. | κατηγορ. δ: καταµαρτυρ. Ν. ἢ 6. Ἡ ὑν 

παργφτ. 8: ἢ όνπερ ητ. ΔΝ. ἢ 7. στασιαστων ὮΝ: συστασ. 
Ν. 1 Φφονον] βάά. τινα. | πεποιηκεισαν. ἢ 8. Ἱ αναβας δὲ: 
{ΐ αναβοησας ΝΟΝ. | Τοπ. αει ΒΝ. Θστ. εί, Ἄ]απιρμ. ΤΟΝ. 
«Ειυ.: Μαὺ. Ν. Ἱ. 10. εγινωσκεν ΝΑ: εγνωκει Ν΄. | παραδε- 
ἔωκεισαν ἃ: παρεδωκεισαν Ν. | οἱ αρχ. 

ΡΡ. 208, 909. λίατ, αν. 11-59, 

πτ. 13, παλιν αποκρ. ὃὃ: αποκρ. παλ. Ν. | ελεγ. δὲ : ειπεν 

Ν.  {θελ. ΧΙ Τοπ. ὃὰ. | 11 ὃν λεγ. ΝΝ. [τὸν βασ. Ν: ΟΠι. 

τον Ν. 13. οπ. λεγοντες ΝΡ, [ 14. ελεγεν] λεγει Ν. | οπι. 

αυτοις. | {ΐ κακ. εποι. ΝΡ. | περισσως ἃ: -σοτερως ΝΡ. | 

Τ εκραξαν δὰ Ν (α44, λεγοντες δ, ϱ): Τ] -ζον Ῥ. ἢ 15. { βουλ. 
ποιησαι το ἵκ. τῳ οχ. ΝΡ: βουλ. τρ οχ. το ἵκ. ποιησαι Ν. | 
και παρεδ. δ (28) Ῥ. Ἱ 16. εσω της αυλ. δὲν : εσω εις την 

ανλην Ῥ. 17. ενδιδυσκ. ἓδ: ενδυουσιν ΝΡ, Ἱ 18. και λεγ. ΝΝ. 

ΒΣΓ.ΗΙεγ. | Έβασιλευ ΝΕ: ΤΙ ὁ βασ. Ν. Ἱ 90. τα ἵματ. τα ιδ. 

Ν: τα ιδ. ἵματ. αυτου ὃ. | Ἠπὺ. ἵνα σταυρ. αυτον Β. | σταυρω- 

σουσιν Ν. 69:  -σωσιν Βδ. | οπΠ. αυτον ἃ: λαο. Ν. ἢ 91. 

εγγαρ. ΏΝ”: αγγαρ. Χπ. | οπι. παραγ. Ν. | {απ ΒΝ: απο 
Ν. ἢ 95. ἡ τον δὶ Ν, | Σ Γολγοθαν ΒΝΧΝ. | οπι. τοπον ἕξ, ο. | ὁ} 
ὅπερ. {| Τ μεθερμηνευομενον ἃ: {τ -νος Ν. Ἱ 93, οπι. πιειν. | 

ἡ ὃς δε. Ἱ 54. ᾗ σταυρωσαντες αυτ. οἱ ΟΠ). και. ἱ διαµεριζονται 

8Ρ. Ἱ 95. ὡρᾳ τρ. | 97. σταυρουσιν. | 98. Τ οπι. γογ. δὲ, 
λΠοπιρῃ. σοἳ. ἵπ {οκ]α: ΠΠ. 9, Ίεσο “πανί, 98.) 

Ρ). 910, 911. Μαγ, αν. 99-49. 

Τοεσ!. χν. 49. παχς. Ίωοσο προσαβ.: υΥἱᾶς ᾿πῆτα. 

αν. 99. ουα δὲ" οἱ “Ὁ : οτη, Ν5Α, ᾱ. (4). | οικοδ. Ροδὲ ἡμ. | τρισιν] 
ά Ῥχασπι, εν, | 80. καταβας. Ἰ 31. οπι. δε ΏΝ. [ 85. Τοπι. του 

απὶο Ισρ. | πιστ.] οἵη. αυτφ. | αυτῳ] ΡΤεΕΠΙ. συν. ἢ 33, και 
γενομ. | ενατης ΒΝ. 54. ὁ τῷ ενατρ ὡρᾳ ΒΝ. | οπη. λεγ. | 

1 λεμα. 1 σαβακτανει Ν΄: σαβαχθανει δ; σαβαχνανι Ῥ. | 
οἵη. µου 19 Ῥ: οοπίτα δὲ, ) ὁ θεος µου 35. [ µε )ροδίεγκατ. ὃὲ : 
απίο Ῥ. ΠΠ 35. παρεστωτων ἃ: παρεστηκοτων Ῥ. /ιδε. ἢ 56. τις. | 
ἡ Και. | περιθ.]οπῃ. τε. | αφες. [ 38. ζ απο. ἢ 59. Τῇ οπη. κραξ. | 
οὗτ. ὃ ανθρ. | Τῇ υἱ. θεου ην. ἢ 40. {7 οπη. ην. | ἢ και. | Μαρια 

10. | } Μαρια ἡ. | Τακ.] οπι. του. | {Ίωση ΝΣ: Ίωσητος ἂς. ἢ 

41. Ἰϊπ. 1---δ. Ίοσο " αἱ Ὦδ. 838, ο.ᾱ 9... Ἀντ.Ἠ5ι. Μοπιρη, Ατπι, 
Αι. και ΔΟΙΙΔ. Τα]ς. {. οἱμ.: αἱ και ΠΟτ. Χ. τε]. Ἀντ. Πς]. 
[ και διηκ. αυτῳ. ἢ 45. ἐΐ προσαβ. Βα. ἢ 48. ελθ. | οπι. ὁς. 

ΓΡ. 919, 918. Μίαν. χυ. 48-- χνῖ. 8. 
χν. 43. τον απίο Πιλ. ἢ 44. ἐθαυμαζ. ᾿ ἢ παλαι. ἢ 45. 

πτωμα. ἢ 46. σινὸ.] οτι, και. ἰ εθηκ. | ἔμνηματι Ὦδ. | Ἰοροὸ 
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προσεκυλισεν. | λιθον δα, µεγαν. |. 47. οἵη, Μαγδαληνὴ... 

(αν. 1.) Μαρια ἡ δὲ: ΠΡ. Να]. Μαρια ἡ 90 ἔδοα͵ [τέθειται 
ἃδοὶ, [  πν, 1. Μαρ. 19] Ῥναεπι. ἡ Ὦ. | Τ] οπ. του δὲ": 
{μαὺ. δππ, . 9. Ὁ τῷ µιᾳ. 1 των σαβ. | Έμνημα ΧΙ: µνη- 

µειον ἴδοι, | 8. ΤΤ εκ. | 4. οπι, ὅτι. | ανακεκυλισµενο». | ὅ. 

 εισελθ. | 6. τον Ναζ. ὃν: οἵη, δὰ", |. 7. αλλα ΒΝ, | οι. 

και. |. 8. οπι. ταχυ. | γαρ Ροδὲ ειχεν. 1 Ἱπ. 14. Ίορο " Ῥο5ί 

ΥοΓ, 8.) 

Ρ[. 914915. Μαν, χνῖ. 9---19. 

Ρ. 914. 0]. 2, 11π. 6. Ῥοεί «ΠΠενοβο]γηίαπιας” αἀάο ΄ νο] 
Ῥονοτις ΑπίϊοσΙεπας’ (άε]ο βενογίδ... ΝΎ β5.᾽ πα). 1 1η, 

11---50 Τα Ίσρο, “ Υϊοίου Απιοσμοπας ἀῑοίέ ᾿Επειδὴ δὲ ἔν τισι 

τῶν ἀντιγράφων πρόσκειται. .. ᾿Αναστὰς δὲ κ.τιλ., δοκεῖ 

δὲ τοῦτο διαφωνεῖν τῷ ὑπὸ Ματθαίον εἰρημένῳ, ἐροῦμεν ὡς 

δυνατὸν ἦν εἰπεῖν ὅτι νενόθευται τὸ παρὰ Μάρκῳ τελευταῖον 

ἔν τισι φερύμενον’ πλὴν ἵνα μὴ δόξωμεν ἐπὶ τὸ ἕτοιμον πεφυ- 

γέναι, οὕτως ἀναγνωσύμεθα ᾽Αναστὰς δε, καὶ ὑποστίξαντες 

κ.τ.λ. (Οπαπιος Ο8έ. Ρ. 444; 60]]. Μαιιαὶ Ν. Τ. ατ. Π, 969). 

Λά οα]σσπι Ὑ Ἰοίου 8 οοπιπποπία 1 ἵπ αἱ ραδάαπι σος ᾱ, 510} 1οἸ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ῥ. 217. Ίο, 1, 1---7. 

Ίηξου, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ δὲ: ΕΥΑΓΓΗΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

Ἐ. ΙΙ 9. καθως 5. Ογίπ. απ]. κὶν. 9. 84. 1 παρεδοσαν 85. 

οτίᾳ. απ]. 1 γενόμενοι ντ. Ονἷφ. π]]. | 4. επιγνῳς 89 Ξ: 
γνοις 8". || δ. βασ.] οἱ". του ΝἘ. | γυν.] οἵη. ἡ ὃν. | αυτρ 
ΝΞ. | Ῥλισαβετ 5 αδίψας (Ἠἱαί 1. 18, 94), δὲ ἴα οὐ ἴῃ Υογ. 57, 

αἰἰί Ἐλεισ. || 6. εναντιον δὲ : ενωπιον Ἐ. | τ. Την ἡ Ἐλ, 89. 

ῬΡ. 918, 919. Ίως, Ἱ. 8--28, 

1, 8, Τεναντι 5: Τ] εναντιον ἐδ, || 9. κυριου δὲ Ξ : θεου Ὦγὴ, 

Ἠίον. | 10, ην του λ. δὲ (Ὠϊαῦ Ἐ δα του. 18). | 19. διοτι. | σου 

(ροςί υἱον) φοτίρευαι (2) ΝΑ. | 14. γενέσει δὲ : γεννησει Ογίϱ. 

(1411. κὶν. 9. 84. |. 15. 1]οπι. του. |. 17. προελ. Β"Ν: Ἰ προσελ. 
Ἠ3.| 1 Ἥλιου Β5; 71 Ἡλεια Β3Ν, |κυρ.] οπι. τῳ. || 30, πληρωθ. 

δὲ; πλησθησ. 33. | 91. Ταυτ. εν τῳ ν. γε; Τ εν τ.ν. αυτ. 5. | 

99, εδυν. ἃ: ηδυν. ὝΟΞ. | 25. κυρ. οἵη. ὁ δὲ (Εϊαῦ Ξ δᾶ ανδρι 
γοΥ. 37) : ΠΑ. Ἠ5, { ονειδ. οἴῃ, το Β δ : μα. 19 (Υἱχ Ίαπι Β3).| 

ποῦ Δ}. απ᾿ εµου Ὦ. |. 26. απο. | τ. Γαλ. 8: της Τουδαιας 
ἐπι 1 1 Ναζαρε ΒΝ. | 27. ἐμνηστ. Ν οὐ οὐ ; μεμνηστευμενὴν 

δον γο, | δαᾶ, και πατριας δ γε: οἱ]. 5. 

ΡΡ. 950, 951. πιο. ἵ, 98---48. 
1.28. ὁ αγγ. Ῥοεΐ αυτην δι Τοπ. Ἐ. 1 17 οἷν. ευλ. συ εν 

γυν. ΥΣ (οἷαι Ξλ ποφπο αά. είν. 4. Ῥουτα. ἵν. 47. 1 29. 

με. ἡ δε ΒΝ: ΟΠΙ. (δουσα Χ. Ἀγχ.Ηϊον.: Ἠανρ. πι 1 επι τῷ 
λογ. διεταρ. δὰ. ΤΟ. |. 84. Μαριαμ δὲ (δὲ 5). 1 τουτο] ΟΠΠ. 
μοι δὰ : παὺ. 5. |. 95. οπ. εκ σου κὲ (Ὠϊαῦ 5). ΤΠ. 1γεπ. 398 

(ναι). Οὐ. 389. (ἀ6]ο 6αρτα). [86,1 συγγενις Ὦδ ; συγγενὴς 

Ξ.} Τσυνειληφεν ΝΞ. | γηρει δΞ. || 37. παρα του θ. ΝΕ: π. 

τῳ 0. δια |. 38. Μαριαμ ΝΕ. |. 89. αγαστ, δὲ ΝΞ . | επορευετο 

θυ 

ΓΕ ἀποσγιῖ αποἰοτῖβ Βε]ο]ίοαπ: Εἰ δὲ καὶ τὸ Αναστὰς ζὲ κ.τ.λ. 

καὶ τὰ ἐπιφερόμενα παρὰ πλείστοις ἀντιγράφοις οὐ κεῖνται ἐν 

τῷ παρόντι εὐαγγελίῳ, ὡς νόθα γὰρ ἐνόμισάν τινες εἶναι, ἀλλ᾽ 
ἡμεῖς ἐξ ἀκριβῶν ὀντιγράφων ἐν πλείστοις εὑρόντες αὐτὰ καὶ 

᾿ κατὰ τὸ Παλαιστιναῖον εὐαγγέλιον, ὡς ἔχει ἡ ἀλήθεια Μάρκου, 

| συντεθείκαµεν κ.τ.λ. (Οπαππος ϱ. 447; σο]]. Μαιποϊ 1, ς.)’, | 
Τὴ. 94. νν. 9---90 Ἰαῦεπί π.ᾳ. (1.6. οσᾷᾱ. Πιαοϊ Βαπσα]]οπεῖς οί 

᾿ ἈΠοπασσηςίε). | ΠΠ. 35. Ίορο /Ῥνγ, ΠΙογ, (Εοπιο];: 88. νυν. 2---8 
᾿ Βῖδ 1 Ίνοπα ἔγαριη, Ῥείτορ. απ[ῖα. Ῥοδὲ πιοδῖαπα γΥογ. 8 ἀεβοῖι)’, | 

σο]. 8. ΠΠ. 9. Ίσσο «βπῖ5᾽, | Ιπ. 90. Ἰορο "οἱ (7 οἵφ) ααἲ’. 1 11π. 

᾿ 98. Ῥο5ὲ " δοίθγηδηι᾽ αἀᾳάο «Ιπηῖ]α ἵπ Ἀἴοπιρμῃ, οοᾷ. Ώος], πισ. 
Ἱοσαπίατ), |. παν]. 9. ΟΠΠ, πρωτον Ἀγτ. Πϊοτ. Λοπιρῃ. [ 19. οπι. 

περιπατουσιν Βγτ. Πίον. Οὗ, ἸΜοπιρί, |. 14. Ἰπ. 17. Ίεσο “ οὗ 

πιακἰπης”. | 15, ἅπαντα] οσοοπι. Ὁ (2. 3Υτ. Παν, (Μεπιρ]ι.)). 
|. 18. οπι. εν τ. χερσιν (ΠΠ80. και) Ἀγτ.Ηῖου, | 19. ουν] απέοπα 
Βνγ.Ηίοχ, | Ίησους Βγγ. ΗΙΟΥ, 

ΡΡ. 216. Μαν, αν. 19, 90, 

πγ]. 90. αἆ ΠΠ, απίο ἀμὴν αἀάο “ἴῃ βαθου]ιτ 5αεοα]ογαπα 

οππίαπη, Μοπιρ], 1 ἀμὴν ΟΠ, ΒΥτ.ΗΙςΓ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

Γ.ι -θη 35. Τιαῦξ, |. 4Ι. τον ασπ. της Μαρ. ἡ Ἐλ. Ξ. | το 

βρεφ.] ῬΙποπ. εν αγαλλ. ΝΕ: οπι. Ν.Ξ. | 45. ανεφων. Ἐ 

} ανεβο. 8. | {κραυγῃ ἘΠ: ΤΠ φωνῳ ὃν. | 48, ξ ἐμὲ δὰ": µε 

ὄξους, | 44. εν αγαλλ. τὸ βρ. δὴ : τ. β. εν αγ. Ογῖφ. ᾳα]]. 

χὶν. 9. 87. | 46. Μαριαμ 85. 

ΡΡ. 232, 995. Ίμπο. Ἱ. 48---Ἴ4. 

1, 49, µεγαλα ΝΧ οὐ Ὁ; µεγαλια 8ενΞ. | ονομα Ν.Ξ 1 ελεος 

δ ]. 50, εις γενεας Ἔ: εις γενεαν Ὁδ. | και γένεας 3: και 

γένεαν ὃ. || 61. διανοιᾳ δὰ οὐ οὐ Ἐ: -νοιας ὃς". | 55. εις τον αι. 

ΕΞ. |. 56. ὡς 5. |. 59. το ἡμ. τῷ ογ. δὰ. || 00. ΟΠ]. το ον. 

αυτ. Νξ: αἀά. Βγτ.ΠΙοΥ. | Ίωαννης Ὦ Μίο [Υιὰ. δὰ Λος ΠΠ, 4] 

Ξ. | 61. ειπαν 8Ξ.|εκτης συγγ. ὮΞ. | 63. τὸ τι αν δὲ: ὅτι αν 

Ἔ. | αυτο ἃ: αυτον Ἐ. | 68. Τπινακιδιον ᾿Ξ. Ιωαννης Β 

Ἰέο 8Ξ. 1 το απίε ον. δὲ : οπι. 5. | 64. παρ. και ἡ γλ. αυτ. 
ἐξ. |. 66. εγεν. δε ΝΑ: και εγεν. ΝΞ. | διελαλ. ΝΞ : δια (5ἱς) 

ΔΝ, 1 οπ. παντα ἐδ: Ὁ Ἰαὺ. 85. | 66. Ἱ ακουσαν. ΝΞ. | 

τω καρδιᾳ δὲ: ταις καρδιαις Ἔ. 1 αυτων δ. | και γαρ νὰ (μας 

Ἔ δὰ νον. 76): οἵη, γαρ Ίο. | 67. επροφ. δὰ : προεφ. Ν'. | 69, 

οικῳ] οτη. τῷ δὲ : αρ. ο, 1 παιδ.] οἱ. του δὲ : Ῥγασπη, | 
ΤΌ, οἴ. των ΔΠΙΟ απ. αιων. | αυτ, προφ. ὃ. ὅ.ο. Επι5. Ὦ. Ἑ. 
(οπι. αυτ. [.). 1. Τ4. των απία εχθ. οπ, δὲ : 80. γο, 1 Του, 

ἡμων 89, 

ΡΡ. 954, 9527. Ίος. 1. Ἰ0---ἷῖ, 13. 

ἱ, 75, Ἱπασας τας ἡμ. | ΟΠ. της ζ. | 16. συ δε δ: οἵη. δὲ 

ο 1 ξενωπ. δὲ : προ προσ. νι | 77. Τ αυτων ΥΣ Ξ. | 78, 

ἘΠ επισκεψεται ΒΝ : { ἐπεσκέψατο ΝΟΥ Ξ. | Ἡ. 1. οσα, δὲ Ἐ τ 
αν, δὲ, 1 Άγουστου δὲ : Αὐγούστου Ἐ. | απογραφ.] Ῥγάδιη. του 

5 Ἔτ αὐτὴν απυγραφὴν δὰ" δὰ Ξ. |. 3. 1 αὗτη ἡ απογραφη δ Ξ: 
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βῃ. ροπήοάί (ον ασ Ίαπι Ῥτίπα ΠΙΝΠΙΒ γοὶ ροής Α 

Ῥαποιῖ οἱ οὐε]ίθ ποίανίι’”. 77.). | εγεν. ΑΠίο πρωτη Ν: Ροδὲ 

δες, | 7 Κυρηνιου ὃ: ρα νοὶ Κυρηνου Ξ. | 8. αἱ ἑοχίας 

δον; και επ. ἐκ. απ. (οτη. παντες) δὰ δ, [1 ἕαυτου ΝΕ 5: ἑαυτων 

δ ΝΠ 4. ΤΤ Ναζαρεθ ἐδ: Τ -ρετ ΒΞ. | εις πολιν Ν ΒΞ : εις την 

πολιν 3. |. 5. απογραφ. 8": απογραψ. Νπ. | ἐμνηστ. ΝΑ 

οὐ δ: µεμνηττ. ὅλοι, | Ἰαῦ. αυτρ Ὦ. | οτι. γυν. ἐν. Ἀγτ. Πίος. | 
ενκυῳ. | 7. φατνφ] οσα. τῳ. || 8. οπ1. τ. νυκτὸς 5. | 9. {7 οι]. 

ἴδου. | κυρ. 90 ΧΙ θεου 3. | επελαμψεν αυτοις δὲ", | φοβ. 

µεγ. |. 10. εσται] εστιν ΧἨ. | 19. Ττο. | και κειµ. ἴδλ: οσα. Ν. | 

φατ»γ] οἵη. τῳ. || 19. Τ] ουρανιου ΘΝ, 

Ἴλιο, Π. 1 1---28 

Τοχε. 11. 96. Τη ππατσῖπο ἀειο [ 7. 

τι. 14, ΠΠ. 5, 90. ἄο]ο ἄγεμ. Τλαιπι. (ρα σία τη δὲ δοᾳαἱοσῖς αογ 

οριιβ ο5Μ). | } ευδοκιας δὲ: {7 -κια Βϑϊδο, |. 15. {7 οἴῃ. και οἱ 

ανθρ. | ο. οἱ απο ποιµ. ΝΑ: πα. δδ3. 1 1 ελαλ. | ΠΠ. 20. Ίέρο 

δη. | αλληλους] 44, λεγοντες. | 16. ηλθον. | ανευρον δὰ: -ραν 

δα εὗραν δὰ" (52). | 17. εγνωρ. ὃ. (1616 /το].’). || 19. Μαρια ἔξ": 

-ιαμ ἕλον, | ταυτα. | αυτης δὰ": ἑαυτ, ἔν(” ὂ). |. 20. ὑπεστ. | 31. 

αυτον 10.| κληθεν] λεχθεν ἈΝ.] αυτον δὲν (7) εἰ 5: -την 83. | 22. 

επλησῦ. ΑΣ: επληοωθησαν δος | αυ. αἱ Ὦ. | του. | Μωυσεως. | 

93. νοιιρ] οἴῃ. τῳ. | διανοιγον ἴδε: -γων ὅδ ἕξ, |. 94. τῳ νομ. | 
1 νοσσ. || 35. {1 ανθρ. ην. | ᾧ ον. αυτου ΝΑ (οπι.«3). | Συμεων Β.| 

ευσεβ. ΝΤ: ευλαβ. Ν.ἳ. | ην ἁγ. | 38. ΤΥ πριν η αν Χν.: ἕως 

αν δὰ, |. 97. ιν ἴδδι οἱ, ΝΑ. |. 28. και αυτος 8: 

δε δὲ δὶ 

και αὖ. 

ῬΡ. 928, 939. Ίμπο. Π, 98---44. 

Π, 98, 7 οπι, αυτου. | 38. ὁ πατ. αυτ. και ἡ µητ. 8: 1 αάᾶ. 

αυτου Ρον µητ. δὰ". |. 84. εις σημ. δὲς : ΟΛ. εις ΑΧ. | 3δ. Τ δε 

δὲ: Τοπ. Ἠ. | οπι. αν Ἐ. | διαλογ.] δα, πονηροι ἃ3. | 90. 

και αυτ. ὅλοι; οπι. και ὃν οὐ Ὁ, | ζησασα ἴᾷλ: χηήρευσασα 

5 (νά). | μετὰ ανδ. ετη ἐπ. ὈΝ (του οὗ αυτης πάά. ΒΡ). | 
87. ἕως 83: ὡς δια, | ογδοηκ.] ἑβδομηκοντα δ. | αφεστ.] 
αἰὰ. εκ (ποια απο) δὰ" οὐ οὔ ; ο. ἄν. |. 58. και αυτη. | τῷ 

Ῥοβὺ αὐτῷ Ὦ. | θεῳ. | οπι. εν αηίο Ἱερ. || 39. ἐτέλεσεν δ᾽: 

-σαν το, | παντα. | τα κατα] Ἰ οπι. τα. | (1Τ) ἐπέστρεψεν 

ΝΑ: Ὁ ὑπεστρεψαν Όλο, | την Γαλ. Νπι οι]. την ΝΤ. | πολ. 
Βλ Ῥτασα, τὴν ο. 1 ἑαυτ. 1 1 Ναζαρετ (ΒΡ πιπο Τϊκεμ.) δὲ, | 

40. 011, πνευµατι. 1 ἘΠ σοφιας δὰ: Τσοφιᾳ δν. | 41. ετος 88: 

εθος ΝΑ. | 4». αναβαιν. (ρτασπα. Ναι δὲ) αυτων. | ΤῊ οπ1. εις 

Ἱερ. | 45. 16] οπι. δὲ, | ὁ παις Ροϑὺ τῷ δ8:3. | εγνωσαν οἱ γον. | 

44, ειν. εν τῇ συνοῦ. | συγγενευσιν Ὁ: -νεσιν Ὁ (οἱ 3). 

ῬΡ. 250, 2331. 1ο, Πῑ, 44---ιἴ. 7. 

11. 44. οπ1, καὶ τοις γν. ΝΑ ΒΔ. δν. | 45. οἷ, αυτον. | ανα- 

ζητ. δε: ζητ. δν”. | 46. µετα.]εν µεσῳ. | 48. ειπ. πρ. αυτ. ἡ µητ. 

αυτ. | καγω. | 1 ζητ. 8". 601 εζητ. ἴδοι, | 49. ζητ. δὲ δ. ὁ, ὅγγυ. 
Ονε. Μεπορ]ι,: εζητ. ἔδει, [ ειν. µε. Ογίᾳ. απ]. 85. }} 51. και 

ηλθεν, | Ἡ Ναζαρετ. | και ἡ. [ παντα τα ῥημ. 1 Τταυτα Χιλ: 
ΤῈ οσο. 1. νυ ον. 1 ἐν τῷ} Ῥίαοὴ, συµβαλλουσα Ἀδ.: οπι. 

δὲν, 1 αὐτῆς δὰ": ἑαυτης δὲ. | 69. 10} ΡήΔΕΠΙ, ὁ δὰδ τ πο ἐδ, | 

προεκ.] αἀὰ, εν τῳ. 1 17 σοφ. και ἡλικ. | παρα θερ Χξ: θεου 
(απ. παρα) 8. | 1, 1. δὲ Νε οὐ οι. δδ, 1 ἡγεμ.] 

βασιλειας 15 πιανρ. (να. αι λαέ, κ. 69). 1 της 1ουδ. δν": 

οἵα. 8”. 1 της Γαλ, Ἡρωδ. | οπι. ἵτυραιας... Λυσανιου Ντ: 
Βα}. δν, 1 Ίτουραιας] ορεινης 15 πιᾶγρ. (νἱὰ, τα Μαι, χἰῖ, 

52). | και Τετραχωγιτιζος ὃν: και Ἱραχ. δὶ. 1 Λβιληνης, | 

τετρααρχ. 8: -ραρχ. ὃ. | 9. Όεου Οτγῖφ. (18}}, 90, 99. ἐπι δὲ 

ΟΥγίᾳ. Επ]. 90: προς Ογἰφ. (1411. 95. } αρχιερεως. { Καιαφα. | 
Ζαχ.] οπι. του. | 8. πασαν] δα. την. | 4. βιβλφ. | οι. λε- 

γοντος. | κυρ.] οτι. του. | 5. 1 ευθειαν. | τροχιαι δὰ“, 

ῬΡ. 233, 238. Ίμο, 11, τ---18. 

11, 7. ελεγεν 8τλ: -γον ΧΑ. || 8. Τκαρπ. αξ. Ἱ 10. ποιήσωµεν. 

{ 11. ελεγεν. | 19. βαπτισθ.] οἱ. ὑπ᾽ αυτου. | ειπον. | ποιη- 

σωμεν. |. 18. ὁπ). ειπεν πρ. αυτ. ΝΑ: Ταῦ, δὲ, 1 µηδεν. 1. 

επηρωτω»ν. | τιποιησ. ΒΠίο και ἡμ. | Τ] ποιησωμεν ΒΝ. | πρ. 

αυτ. | μηδὲ 3: µηήδενα 8. |. 16. αυτων δὰ: ἑαυτων ἰδ" | 

Τ{Γαπεκριν. λεγ. πασ. (πασ. λεγ. 85) ὁ Τωαν. ὁπ). εις µετανοιαν. | 

αυτος δὲ: οἵη. 85. | 17. { και διακαθαριει δὰ" (ἀε]ο ΄ Ίτοπ.. . . 

173) ΤΠ διακαθαραι ΧΑ. Ῥιοίεπ. αρ. Ίγεπ. Ππι. 11 (ἢ ἀπ. διακα- 
θαριει 5ἶπο και οοὰ. Ὑση.). 1γεπ. 951. | Ἰ συναγαγειν ἰδῆ: συναξαι 
Νας συναξει Χὶ.. | Ἰαῦ. την Ῥιοί. αρ. Ίγεπ. 17 (ἀε]ο ΄ Ίγεπ.). | 

ΟΠ1. αυτου ἂν νο] ον, [γοπ. 281, (9798): πα. δὲ οὐ τν νο] Ὁ, ιοί. ] 

κατακαύσει 3: κατασβεσει Ν'. 

ῬΡ. 254, 285, Ίμις, ΠΠ, 19---28, 

ΠΠ, 19. τετρααρχης ΧΙ -ραρχης ἃνΝ. [ οσα, Φιλ. δὲ, Βνσ, Π]ος, 

Τ]ου. 1 και Ἀεν: οπι. ΝΣ. | ὧν εποι. κ.τ.λ.] των πον. ὧν 
εποι. ὁ Ἡρωδ. Ν”. α.ὃ.ο...|7 3.91.5. | 90. Ἰναῦ. και 15 Ὦ. | και 
κατεκλ. ὅλα: {7 οι’. και δὲ. | φυλ.] οτι. τῳ. | 21]. ὅπῶται ἃ 

παντα. |. 33. ὡς. | οἵα. λεγ. | ευδοκ. | 25. και αυτος ην ις. | 

αρχ. ὡσει ετ. τρ. | ων υἱ. ὡς ενομ. | Ἰωσηφ] οἷ. του ΒΝ. | 

τ. λει. |. 94. Μαθθαθ. |. Άευει] οκ λει (νε] ἔοτίαξβο πω. 

γο-ξαξαπι Λευει αὶ ΒΞ νοὶ Ἡ. | Ἰαῦ. του Μελχει Ὦ. |) Ιανναι. ἢ 
95. Ματταθ. | 230. Τ Ματταθ. Ὦὰ. | Σεμεειν. | Ἰωσηχ. | Ἰωδα. 

| 37. Ιωναν ΧΙ Ιωαναν 8 οἱ 5, Τµ6ὺ. | Ζοροβαβελ. | Νηρει. | 

28. Μελχει. 

ῬΡ. 330, 957. πιο. ΠΠ. 98---ἴγ. 4. 

11. 98. Αδδει. | Κωσα δὲ; -σαμ. Ἀπ'. | Ἑλμαδαμ. | 29. Τησου. 

| Βλιαζερ δὰ", ο. | ἹἸωριμ. 1 Μαθθααθ δ: -θθαθ Ἀν'ι -θθατ 

Β. | Άευει. |. 50. Συμ. Βδ. 1 Ιωναμ δὰ. ΤΗεὺ. 81. Μεννα. | 

Ματταθα. | Ναθαμ Χ3: .θαν 5 (τε] απίς). |. 83. Ιωβηλ ΒΝ: 

-βηδ Νε. ΓΠεὺ. | Βοος Ἀὲ" (Βαλλς υ. Βαλς δὰ). 1 {7 Σαλα 8". 

Ί]ιοῦ.: Έ Σαλµων Ἀἱ.. |. 88. τ. Αμιναδαβ Ναι τι Αδαμ τ. 
Αὖμιν ΧΙ τ. Αὖμειν Β. | {τ Αρνει. | Ἱ Ἐσρωμ. | 84. Αβρααμ 
Ώ. | Θαρα ΝἨ: Θαρρα ἴνν. |. 85. Σερουχ. | Φαλεκ. [[ 86. 

Ἠ Καιναμ. | 37. Μαθουσαλα.| Ιαρετ ΒΝ" δὲ ; -ρεδ Β3. 1 Μελελεηλ 
ΝΑ; Μαλ- Χα. 1 Καιναμ. |] ἵν. 1. πληρ. πν. ἀγ. ἰδ : πν. ἁγ. 

πλ. Ίο, | εν τν ερ. ἃ: εις την ερ. γυ, | 2. μ' Ν: τεσσαρ. 9. | 

μα. και ουκ εφ. ουδ. Β. | οὐδὲ επιεν γ᾽, 1 οπι. ὕστερον δὲ : 
αυ. νυ, | 8. ειπ. δὲ δὲ : καὶ εἰπ. 7, |. 4. πρ. αυτ. ὁ ἃς δὲ: 

τς πρ. αυτ. ν, | οπι. λεγ. δὲ: Ἰαὺ. Ίο, | ὁ ανθ. ἐξγγυ, 1 Ἡ οἷα. 
αλλ’ ε.π. ῥη. θ. δὲ : αυ. 9, 

ΡΡ. 338, 3399. [πις΄ ἦγ. 8- 18. 

ἵν. δ. αυτον] δἶπο πάά. 8: αἀὰ. εις ορ. ὑψ. δὰδ; αλά, ὁ διαβ. 
εις ορ. ὑψ. 10. |. 6. ἁπασαν] πασαν. ἰ Ὁ ῳὶ' εαν δ Υυ, { διδωµι 
ὄδες δωσω δὰ". |. 7. προσκ.] πάά. μοι ὀδὰξ. 1 ἐμοῦ δὰ δ Τὸ; μου 

ὅλοι 1 πασα ΝΟ. | 8. Τό τς εἰπ. αυτ. 8: αγ, ειπ. ὃς νι] 

ο. ὑπ. απ. μ. Σ. δὲ : Ἠαὺ. ο: οπι. γαρ ἐδ : Ἰαῦ. νο. |. κυρ. 
τ.θ. σου προσκ. ΥΣ, |. 9. Τηγαγ. δὲ ἐὲ : {7 καὶ ηγαγ. 5. | 
1 οπι. αυτ. (ροϑὺ εστησ.). | εἰ.} οἵη. ὁ. { 10. οἵη. γαρ ΝΑ. ἢ 
11. ὑτι ΑΣ, 1. 19. Τειπ. αυτ. ὁ ἐς ΝΟ. | οπι. ὅτι Νλ. δῦ. 83 

οἵδ. |. 14. ὁ ἐς δὲ: ο). ὁ Ἐν. | περιχ.] χωρας. | 16. Ναζ.] 
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Ῥτασαι, την οι οἵ. Ν. | { Ναζαρα ΒΒ (ὁ σογεϊδβί πηι) δὲ, | 

ανατεθρ. Ν: τεθραμμ. Ίν9. || 17. βιβλ. του προφ. 1σ. ἃ: β. 
1σ. του πρ. 0. | αναπτ. ΝΟ: ανοιξ. άοἵμ. (ἀε]ο πίτα). | 

τον τοπ. 9: ΟΠ]. τον ὃν, | 18. εἶνεκεν ΝΟ; ένεκεν Ογἱᾳ. 
6}. 69. | ευαγγελισ. ΝΟ, ΟΡ. Ο 1}. 1 οἴῃ, (ασ. τους συντ. 

την κ. ὃν, Οἱ. 61. : Ἰναῦ, ὙὙ", 

Ἴλιο, ἵν, 19---5. 

29 --, 

ΓΗ, 940, 94]. 

ἵν, 20, Τ οἱ οφθ, εν τῷ συν. ησαν. | ουχι. | {{ υἱ, ἐσ. Τω, 
οὗτ, ΒΝ. | Τοπι, ὁ ΒΝ, | 93. εις την ΒΝ, | Καφαρν. | 24. 

ἑαυτου. | 25. ὅτι. | Τεπι, | 90. ἡ Σαρεπτα. | Σιδωνιας, |. 97. 
εν τῳ Ισ, ΔΠΙΘ επι Ελ, του πρ. | Ἑλισαιου, | εκαθαρ. | Ναιμαν 

ΒΝ, |. 99, αυτον 19 5 οσι, 3, | ἑως] οὔ, της. | φκοδοµήτο 
αὐτὶ | στε, | κατακρήµνισαι ΒΝ, |. 31. Καβαρν, | 81. {7 οπι, 
λεγων. | τα. |. 35. } απ’ ροδ εὔελθε, | εις το μ. 

ΓΡ. 2439, 945, Ιμι6. ἵν, 96---Υ. 8, 

ἵν. 96, εξερχ. ΧΑ οἱ ὁ: ὑπακουουσιν αυτῳ δ, |. 893. απο. | 
πενθ. δε] οτι. ἡ. |. 99. ὁ παραχρ. δε. | αφής, αυτην] δα, ὁ 

πυρετος ὃ. 6. | 40. Τπαντες. | ΤΙ επιθειςο.  Ζ επιθ, ΔΠίθ τας 

χ. | Τ] εθεραπευσεν. | 41. {7 εξηρχοντο. | ΟΠ1. απο. | κραζον- 
των δὰ": Έ-ντα ἃ. | οἵη, ὁ χο δὲ, Ἀγτ. Η]ον, Ποπ. Τιοῦ. |. 45. 
ΟΠ], τόπον 3: Πα}. 83. 1 επεζ. | 48, 1 µε δει. | την βασιλ. 

δδο; το ευαγγελιον ΑΗ. | Τεπιτουτο. | απεσταλην. | 44. Τεις 

τας συν, | Τ] της Ἰουδαιας. |] ν. 1. τον οχλον επικεισθαι 

αυτῳ Ἀ5: συναχθηναι τον οχλ. δὰ", | Τκαι ακου. | οἴῃ. λιμνὴν 

ΝΑ, | Γενήσαρετ. ΟΡίᾳ. Μαϊ. Οἱ. Δαο. χ. 474. |. 9. οπι, δυο ἐδ: 
Ἰχαὺ, ὃν, 1 Τπλοια. | 1 ἄλεεις ΝΕ: ἀλειεις ἴδο, |. {ἀπ᾽ αυτ. 

(οπι, απ’ δὰ: Παῦ. Ν5) απἰο αποβ. | 1 επλυναν ἃ: -νον Β 
(πλυν " νοὶ 2 επρ. Τα5. ο] αβάσπι δρα [1). 1 τα δικτυα. | 8. Σιμ.] 

ΟΠ. του. | επαναγαγειν. | Τ καθ. δε | εν τῷ πλ. εδιδ. | 5. 
Σιμ. ] Ροβί ειπ. δὰ: απίο 8: οπι, ὁ 8, 11 ὁπ). αυτφ. 

ΡΡ. 344, 345. Ίο, ν. ὅ---18. 

γ. 5. ὑλης] οὔ. της. | Ττα δικτυα ἴδ. ΘΥτ.Πϊοτ. | 6. πληθ. 

ιχθ. /διερρησσετο ὃν: διερήσσετο ΒΤ,. |Τ τα δικτ. || 7. κατένευσαν 

νεα; -σεν ΧΑΝ, | µετοχοις (ἴα Ἱερο)] ΟΠ). τοις. | του. | συλλαβ. 
δὲ. οἱ 5: συλλαμβανεσθαι τὰ, 1 κ. ηλθαν κ. | επλησαν Β. | 
αμϕοτερα ἴΝ: -ροι 3 (ναι). || Β. εν] οπη. του. | κυρ. δα: ΟΠ], 

Ν”. | 9. αυτον] αυτουο. | ἢ ἃ: ὧν Ὦ. |. 10. και Ιακωβος κ. 

Ίωαννης υἷοι Ίεβ. ὃν. α.ὐ.ο, [1.1. | [ὃ τς. ἢ 11. παντα. | 19. 

ΤΤιδων δε. 1. 19. λεγων. || 14. οτη. δειξ. σεαυτ. τῳ ερ. και ἰδ : 

Ἰαὺ. 81. Μῶν. |. 15. περι αυτ. 83: οπ. περι δὸς, | θεραπευ.] 
ἶπο δα, |. 17. Φαρ.] οπι. οἱ. | οἱ ησαν 83: ὁπ. οἱ 85. { πα- 

σης) οτι. της. | εληλ. | {7 αυτον. | 18. εφεροντες Β" (οοτς. 3). 

ῬΡ. 246, 947. Τις, Υ. 18---95. 

ν. 18. ανθρ. απο επι κλ. | θειναι] ποπ δὰ. αυτον. | 19. 
ποιας] οἵη. δια. | του τυ. | 30. οπι. ὁ ἐς. [ ειπεν] εἶπο αάά. | 
σου αἱ ἁμ. | 5ἱ. { αφ. ἁμαρτ. |. 22, Ἡ αποκρ. |. 38. ειπεν 

πίτοηπο Ίοσο Ὦ. 1 σου αἱ ἀμ. 1 εγειρε. | 94. εἴουσ. εχ.]  απίο 

ὁ υἷος. | παραλυτ. | εγειρε. | αρον. | πορευου ] Ριαοπῃ. και. | 95. 

αυτων] αυτου. | εφ ὁ. |. 27. και μετα ταυτα. | Λευειν. | λεγει. | 

38. καταλιπων. | ἅπαντας δὰ: -ντα Νε. | 1 ηκολουθησεν. | 39, 
Άευεις] οἵη. ὁ. | 

δολς ου). 8”. 1 μετ αυτου Β΄“: μετ αυτων 1)", || 80, εγογγυζαν 

Ῥ. | οἱ Φαρ. και οἱ γρ. αυτων] Τοπ. αὐτων. | των απίο τελ. | 
και ἁμαρτ. ᾿ 81. αλλ’, |. 33, ἁμαρτωλ. ] ασεβεις Ν'. 

ΟΠ). αὐτῷ. | τῷ οικῳ. | πολ. τελ. | καὶ αλλων 

| 

ΡΡ. 248, 249. Ίο. ν. 33--ῦὶϊ. δ. 

ν. 90. εἰπὸν 8: -παν Β. | {7 οἴῃ. διατι δὲν ναὶ ον: ἐπὰν, 7 
οὐ «(92). |. 94. ὁ δε τς. | μὴ δυνανται οἱ υἷοι δὰ: µη ὄυνασθε 

τους υἱ. ἂν, | Τποιησαι ἴδοι: Ἢ οιπ. δὲ". | Τ νηστευσαι ΝΑ: 

ΤΙ νηστενειν ΝΤ. | 95. και ὑταν] οσα. και. | τοτε] Ρταοπι. και. Ἰ 

86. ὁπ). δε και ΣΙ ΒΔ. ἐδο, | πρ. αυτ. παρ. ΧΙ: παρ. πρ. αυτ. 

ολ 1 επιβλ. απο. | σχισας ΑΠίΟ επιβαλλ. | οπι. και (ΑΠΘ το 

καιν.) 8". λΠοπιρΙ, 1 Τσχισει. | Ἱ συµφωνησει. | το επιβλ. ΒΝ. 
| 37. ῥηξει. | ὁ οιν. ὁ νε.] οτι. ὁ νεος. | 88. αλλα. | βαλλονσιν 

δὲ; βλητ. δν. 1 Τ οπι. και αμφ. τηρ. δὰ. Βντ. Πἱετ,Τιοπᾶ. Ποῦ. 
| 39. οὔ, και 8. | θελει] Τοπι, ευθεως δὲ, Βγτ.Ηίοτ.[ιοπά, | 

Τχρηστος. | νἱ, 1. ΠΠ. δ, Ἴθσο " βεοιπᾶο ἃ Ρρτίπιο Δ | Τοπ, 

᾿ δευτ. ὃδ, Β71.ΗΙΟΓ.| δια] οἴ. των δὲ" : Ἠαὴ. ἐξ», (11) σταχ. (οπι, 
᾿ τους) και ησθ. | χερ.] οτι. αυτων. | 9. ειπον] οἶπο δὰ, ουκ] 

ουχ ἂ”. | Ὁ ποιεῖν, | οπι. εν. | 8. 7 ὁ τς πρ. αυτ, ειπεν. | ὅτε, | 
Τομ], οντες. | 4. Ὁ ὡς Ν΄: πως Ἀδ. | οπι. λαβων, | εδωκεν] 
δὰ. και, | δ. 77 οι. ὅτι ἐδ", 21, Πίος, 1. Τ18ῦ, ὃν, 

Ίμαο, νἱ. ὅ---]160. 

γἱ, δ. ὁ υἱ. του ανθρ. 1 ἆ Ροδὶ του σαβ. Ν. Βγτ.Ηίοτ. | οπη, 
και ὃν. ντ. Πίοτ ναι. | 6. εν] οιπ. και. | εκει Ροδί ανθρ. | 7. 
παρετηρουν. | αυτον. | θεραπευει. | Ἱ κατηγορειν δ: {{ κατη- 

γοριαν ἧλοι, | αἀά. κατ’ δὲ: πο δὲ, | 8. ειπεν δε. | τῳ ανδρι. | 
τῳ 20] αἀά. την. [ εγειρε. | και αναστ. | 9. δε. | ὁ τς. | επερω 
τω. | ει. [τῷ σαββ. | απολ. |. 10. τῳ ανθρ. | εξετεινεν. | ὁ]. 

οὕτως. | απεκατεστη 8”: απεκατεσταθη δ'". | οπι. ὑγ. | {7 οπ). 
ὡς ἡ αλλη. |. 11. ποιησειεν. | 139. εξελθειν αυτον. εν] επι 83. | 

14. ἡ καὶ Ἰακ. | {και Φιλ. | οπι. και Βαρθ. δὲ, |. 15. Τ και 

Μα. | Μαθθ. | Ιακ.] Ῥταρπ. και. 1 Αλφ.] οὔ. τον του. | 16. 

Τκαι Ιου. Ἰακ. | Βἰαπι ζφασορί Τηοῦ. | Ίσκαριωθ ΝΣ: Ἱσκαριω- 
την δος | ὁς και] Τ] οπι. και. 

ῬΡ. 350, 251. 

ΡΡ. 352, 908. Τμ. νἱ, 16-80. 
Υἱ. 17. 1 πολυς δὲ. Ξγτ. Ηΐοῦ. | οπ. του λ. 83. | αἲά. (ροςί 

Ἱερ.) και Πειραιας 3. |. 18. ενοχλ. | απο. | εθερ.] οπι. και. [ 

19. Γεζητουν. | 20. οἴῃ. τῳ πν. δὲ οὐ Ὁ: αυ. δος | 91. χορ- 

τασθησονται δὰ" οὐ Ὁ: -θησεσθε Ν'.. |. 99. ἕνεκα ΝΟ. |. 25. χα- 

ρητε δῷ. | τῳ ουρ. | 1 κατα ταυτα. | 250. Τνυν. | ουαι 59] οπ. 
ὑμιν ὅδ. Ἰορο «(οι αὶ Ίγεπ. 205)’. | 96. οι. ὑμιν. | 1 ὑμας 

Ροβὺ ειπ. | παντες Ροδί οἱ ανθρωποι ὃδ, Μοπρῃ, Ίγεπ. (ἀεῖο 

8αρια). [ {κατα ταῦτα δὰ : κατα τα αυτα δι, | τοις ψευδ. δὰ ἢ 

οὐ “ (02): τοις προφ. δὰ" γε] »'. | οἱ πατ. αυτων. || 37. αλλα. | 

28. ὑμας (ροςί καταρ.)} ΟΠ1. και. | {7 περι. |. 39. εις την δὰ ὅ; 

ἐπι τὴν ὅλοι; αάά. δεξιαν 3. | 80. 7 οπι. δε. 1 Τ οἴῃ. τῳ. 

ΓΡ. 334, 905. Ίωας, Υἱ. 80 ---48., 

νἱἷ, 81. Ὁ καὶ ὑμεις. | 83. οπῃ. οἱ 19. || 38. εον] {7 Ρῖασπι. γαρ 

δει }οπι. ὃν. | αγαθοποιητε. | Ἡ οπι. γαρ δὲ : ἢ Βαδ. Τε. | 88, 
84: ο). οἱ ἁμ.---εστιν και Π. || 84. (11) δανισητε Β(8)Ξ.|Τλαβ.| 

ἘΠ οἷν. γαρ. | ἁμαρτ.] οπι. οἱ δὲ (2 Ἠ). |. 85. μηδενα δὲ. 3ΥΥ. Τ.Ε. 

ΠΟΙ. Πίος, : μηδὲν Ἡ. | απελπ. ΝΙΠ. | εν τοις ουρ. δΝ'. | ὑψ.] οἴη, 

του. | 56. οι]. οὐ». | {7 οπι. και ἃ: μα. Ἡ. [ὁ ουρανιος δὲν, 

οι. ἐδ" οὐ “᾿ς | 87. καιου 10. | κριθ.] {7 αά. και. | Ἱκαταδικα- 

ζετε. | }καταδικασθητε. | 38. πεπιασµενον ΝΑ. | σεσαλ.] οπι. 

καιι] ὑπερεκχ.] ο. και. [ ὑπερεκχυνν. Ὦδ. 1 ῳ γαρ μέτρῳ ἃ: 

ᾧ μετρῳ] Ίορο “Ιου. Ρ. 928). αντιμ. Β᾽ (νι) Π.Ι. 89. δὲ και] 
ουχι] ουκ. | Γπεσουντ. | 40. διδασκ.] οπ). αυτου. | πας] οἴη. 
δν. ὁ. εστω. |. 49. 7 οπι, η, | πως] πως δε. 1 εκβ. Ροδί διαβλ. 
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ῬΡ. 906, 257. Ίππο, Υἱ, 43---νῖ!, 7. 

ΥἹ. 49. ουδὲ] { αἆᾶ. παλιν. |. 44. βατου δν: βααστου ἂ”. | 

σταφ. τρυγ. | 45. Τ] οπ. αυτου. | οτη. ανθρ. 83: αδ. ἃ.. | 
ΟΠΠ. θησ. της κ. αὖτ. | περισσ.] οἵη. του οἱ της. | αυτου. | λαλει 

Ῥοβὲ αυτου. | 48. ἁ. |. 47. των λογων. | µου οὗ απὶο οἱ Ροδί των 

λογ. δὰ, |. 48. πληµµυρης. | προσερηξ. δὰ : προσερρηξ. πι | 

δια το καλ. οικοδοµησθαι (δὶς, 1) αυτην. | 49. οικοδοµήσαντι. 

προσερρηξ.] ευθυς.| συνεπ. || ν. 1. Τ επειδη Ὦ: {7 ἐπεὶ δὲ ἐξ, 

οπ]. παντα 3: ΠΑΡ, 9. | Καφαρν. | 9. ΟΠ1. κακως εχων ΝΑ. | 
8. ὅπως] αἀά. αυτος. | 4. ηρωτων.| λεγ.] οπι. αυτῳ.]| παρεξῃ. | 

δ. φκοῦ. |. 6. οπ. απο. | 7 οπι. πρ. αυτ. 83: ΠΑΡ. δὲν, 1 φιλ, απιο 

ὁ ἑκατ. | ὁ ἑκατ. Ὦ. | ἑκατονταρχοο. | οἵη. αυτῳ ἐδ: Ἠπὸ, 3. / 

Τἱκ. εἰμ. | µου. ὑπ. τ. στ. | 7. αλλ’. 

ΡΡ. 258, 909. Το. γη. 7-95. ΐ 

γη. 7. 7 ταθησ. 9. ὁ τς Ροδ ταυτα. | ὑμιν] οπι. ὅτι. | 

ουδε. |. 10. εις τον οικ. απίο οἱ πεμ. Βὲδ, ΒΥΣ. Πίου. (8 οοᾷᾱ.). | οἱ 

Β. | Τοπι, ασθ. | 11. {7 τῳ ἐξ. δε: ἡ τῳ ἐξ. Χ.. | Τ] επορευθη.] 

καλουμ. δδ: ο]. 98. | 7 αὐτῳ. | Τοπι. ἵκ. 5. | 19. ΠΠ. 1, 9. 

Ίγγιζεν 1). | τεθν. | υἷος Ροδί μον. | [αὑτὴ ην. | Ἱ ην δηΐο συν 

αὐτῃ. |. 15. επ᾽ αυτην. |. 15. ανεκαθισεν. || 16. { ἀπ. | ηγερ. | 

17. οπι. περι αυτ. ἐδ: ΠΑΡ, ὅν, ] εν πασφ] {7 οπι, εν. | 18. 
Ίωανει Β. |. 19. Των. | { ἕτερ. |. 90. οπι, οἱ ανδρ. δὲ: Βα. 

83, ειπαν. | Ταπεστειλεν. | {{ ἑτερ. |. 91. εκεινη | 1 οπι. δε. | 
ώρᾳ δι: ἡμ. δ, 1 και πν. ακαθαρτων ὃν. ὁ, 1, | βλεπ.] ο). 
το δὲ: ΠΑΡ, δὲν, | 99, οπι, ὁ τς. 

ῬΡ. 260, 261. Ίππο, γ!], 22---.06, 

γη, 99. 17 οἵη. ὅτι. 1 κωφ.] {{ Ρταοπη. και. | πτωχ.] ΡΙΑΟΠ, 

και. | 95. αν. | 34. προς τους οχλ. ὃδοο; τοις οχλοις ἐδ, | εξηλ- 

θατε. 1 σαλευόμενον Β" ἄοπιππα τῷ ναί. |. 95. εξηλθατε. | 20. 

εξηλθατε ἰδ: εξεληλυθατε Οτγὶψ. 5ῖ. (ἀο]ο ὁλΙαι, αὖ νἱὰ.᾽). | 

και] ἀεὶο Ο»ᾳ. 111. | 27. ιδου] οπι, εγω. |. 98. 1 ἀμὴν λεγω 

εἶπο δαᾷ, 5 (οἷο Ἱπα). 1 {7 οἴῃ. προφ. | οπι. του βαπτ. | 

850, οπι, εις ἑαυτ. |. 81. οτι. ειπε δὲ ὁ κυρ. | ουν] δε. |. 55. 1 ἁ 

λεγει ΝΕ: λέγοντα ἴδια, | εθρην.] οτι. ὑμιν. | 38, 1 µη ἃξ. | 

εσθ. αρτ. | εσθιων. | µηδε. | πιν. οιν. | 84. φιλ. απίο τελ. || 85, 

ἡ παντων δηῖο των δὰ": {{ οπι. δέον, |. τεκνων] ἐργων. | 96. 
τον οικον. 

ῬΡ. 262, 263, Ίμπο, τΙ], 96 ---50. 

Τοχε. νἱ], 42, Ώε]ο Ῥιιποίατη (.) απίο πλεῖον. 

ΥΠ, 36, κατεκλιθη δὲ: κατέκειτο 3. || 37. ἧτις ην Ῥο5ί γυν.| 

και απίο επιγν. | κατακ. | 38. οπ. απίο παρα τους π. αυτ. | 

αυτου. | τοις δακ. μοδί κλαι. | 7 εξεµαξ. ΝΕ: ἐξεμασσ. δ᾽», | 89, 

προφ.] Τ ου. ὁ. | 40. φησ. Ρο5ί ειπ. | 41. χρεοφ. Βδ. | 42. 

εχοντ.] αάᾶ. δε. 1 αυτων 50. 1 οἴη. εἰπε. | αυτον Ροδῖ αγαπ. 

ἐξ, ντ. Πῖογ, ἱ8, |. 45. αποκρ. ὁ Σιμ. ειπ. {7 οπι. ὁ, οὐ δαᾷ, δε 

απίο Σιµ. 44. µου επι τους ποὺ. 1 ὁπ). της κεφ. | εξεµαξεν 

Ὦ, | 45.  διελειπεν. | 46. µου τους π. | 47. λέγω Νε: εἰπὸν 

δ 1 αφεονται δὲ": αφεωνται δον, | 1 αυτης αἱ ἀμ. ]αφιεται] 

ὁπ. και. | 48, αφεωντ. Νι αφεοντ. δν". | 49. οὗτος δηΐο ἐστ. 

ΡΡ. 264, 200. 

νἩ, 1, διωδ,] διωδευσεν. | 9. πονηρ.] ακαθαρτω». | Μαρια. | 

8. αυτφ. | εκ Βδ. | αυτων ΝΑ: αὐταῖς ὃν. (εί 52). |. 4. συνιον- 

τος ὅδ: συνόντος 8”. |. ὅ. αυτου. | ὁ μεν, |αυτο. |. 6. επεσε». | 

την πετ. | δια ὃδε (οἱ 52): και δια ΝΑ. | 7. συνφυ. | απεπνιξ. 
ἔξοο; επνιζ. 8”, | 8. επίσεν δὲς: εφυεν 83, 1 εις. | φυεν} εῴυεν 

Ίμιο, νἱϊῖ, ]---15. 

και, 1. 9. οτι. λεγοντες. | τις αὖτ. ειη ἡ. π. δὲ : τις αὖτ. ειη 
π. Ὦ. |. 18, ακονοντες «κου. και µη. | ἀκουωσιν. | 12. ἡ ακου- 

σαν. |. 15. της π. δα; την π΄ ΝΣ. | τον λογ.] αἀά, του θεοῦ 

ή. (Ὁ Οτίᾳ. ἵν. 145). τῖὰ. νοῦ. 16. 1 οτι. και 8”. 1 οὗτοι. ἢ 14. 

ΟΠ, πορευ. 6. (ΟΥ. ἵν. 143). 

ῬΡ. 266, 267. Ίμαο, ΥΠ. 15---97. 

τὴ. 16. 1 αλλ’. | ἐπι την λυχ. | τιθ, | ἵνα... φως. | 17. ὃ 
ου µη γνωσθφ. || 18. αν γαρ. | ὃς αν. | 19. παρεγενοντο. | 

μητ.] δά. αυτ. |. 90. απηγγ. δε. | οπι. λεγ. | ὅτι. ! µητ.] οπη. 
σου. | ΤΤιδ, σεθελ. |. 91. οπι, του θεου. | ΟΠ. αυτον. | 99. 
εγεν. δε. [ἐν µιᾳ δὰ": οτη. εν δὲ", | και αυτ. ενεβη ἂν: οι. 
και αυτ. 83. |. 95. εις την λιμ. Ροδί ανεµου. [ 54. επιστ. επιστ. 

δὲ οἱ ἐδ; επιστ. 8 γε] 5", | ἡ διεγ.|και επαυσατο. | 26. οπι. ἐστ. | 
οἱ δε φοβ. | οπη. προς αλλ. | και ὑπακ. αυτ. | 96. Γεργεσηνων.] 
αντιπερα. 

ΡΡ. 268, 969. Ίμιο. ΥΠ, 97.--- 37. 

η], 97. 17 οπι. αυτῳ 50. | Τ ανηρ τις. | ΤΤεχων 85: ἵὙ ὁς ειχ. 
ἐν {και χρονῳ ἐκ. δὰ" οὐ Ὁ; Τ] εκ χρονων ἵκ. και Χ 3, | Τουκ 
ενεδυσατο ἵμ. ᾿ξ οὐ οὐ; 11 ἱμ. ουκ ενεδιδυσκετο Ἀ5'. | εµενεν. | 
98, ανακρ.] οπι. και. | το. | Ππ. 19. Ίοσο ν Π. 99. | 29. Τπαρηγ- 
γέλλεν. | εδεσµευ. | και διαρρ.] οπη. και”. | διαρρ. | Τύπο. | 
του δαιµονιου. |. 90. ὁ τς δει οπι, δὲ", | Τοπι. λεγων. | σοι 
ονοµ. ἐστ. | λεγιων ἈΧΧ: -γαιων . | Τεισηλθ. ὃ. π. δὲ, Βντ. 

Π1ογ, |. 81. και παρεκ. | παρεκαλου». | επιταξφ. | 82, {7 βοσ- 
κοµενη δ: Ἱ -νων ΟΥγίᾳ. 1]. 94. | παρεκαλεσαν ἴλη": παρεκα- 
λουν ἐδ ἢ, | ΟΠ1. αυτοις 20 3. | 38, εισηλθον. |λιμνην] θαλασσαν 

ἐδ, α.ο. | απεπνιγη. | 84. το γεγονος. | εφυγον. | ΟΙ. απελ- 

θοντεος. |. 35. ηλθον. | 7 εὗρον. | εξηλθεν ΝΑ: -θον ἂν. | 
του τυ. |. 30. απηγγ. δε] αάά. λεγοντες. | αὖτ. ου, και. |. 57. 

Ίρωτησεν. | ἁπαν] παν. 

ΡΡ. 270, 571. Ίμιο, η, 37---49. 
ΥΠ, 57, εργεσηνων ἰδῆ οὐ ἢ; Ῥαδαρηνων δν. | εις πλ. | 

ὑπεστρ. ὃλ : συνεστρ. Ν': επεστρ. Ν΄. || 98. Τεδεετο ΝΑ οἱ 5: 
εδειτο ΝΑ. | 1 εξεληλ. απίο τα δαιµ. | οπι. ὁ τς δὲ, Βγτ, Πίος, | 89, 

ὅσα σοι εποιησεν ὁ θεος. | 40. 1] εγεν. δε εν τῳ ΝΑ οὐ ὺ; Τεν 

δε τῳ ἔδει, | {{ ὑποστρεφειν. | αυτον ὧδ": τον θεὸν δὲ, ἢ 41. 
Ί]και αυτος. |  Ἠβθ. του ΒΠίο τὺ Νε; Ἡ οπι. ΝΑ. | 49. ὁπ, 
ην ΧΙ ΠΑΡ, δὲ 5, Τεν δὲ τῳ. 1 Τὑπαγ.| συνεπνιγον. | 45. Τιατρ. 

ων βιον. | τατροις. | βιον] δ. ἑαυτης και δὰ δ οπι. δδ5, | ουκ 

ισχ. κ.τ.λ. ΟΥέρ. 11. 960. | ὑπ᾽ ἐδ, Ογῖρ. απ. |. 45. Τκαι οἱ συν 
αυτ. | {{ οπ. και λέγεις τις ὁ ἀψ. μ. || 46. τς. | εξεληλ. |. 47. 
ιδουσα . . « ηλθεν 3: οι, 83. | οἱ, δι ἦν αιτ. ἠψ. αυτ. | 
απηγγ.] διηγγειλεν οὐ οι]. αυτῳ. | 48. οι). τς, | τὴ, αυτῃ ἐξ, 
Γιά, Τὴοῦ. | οπ. θαρσει δᾶ. ΟΥἱᾳ. 681]. | 1 θυγατερ ἃ. ΟΥίᾳ. 
61]. || 49, παρα. | 1 οπι, αυτῳ ἐδ. 85. ΗΤος, 

ῬΡ. 975, 978. Ίμπο, η], 49---ἰχ, 9, 

γη, 49. 1 μηκετι. | 50. απεκριθη δὲν: ειπεν δὲδ. | Τοπ, 

λέγων. 1 Ἡ πίστευε, |. δΙ. ελθων. | ὁπ). εἰσελθεῖν, | τινα Ἑ: 
ουδενα ἴδ, | συν αυτφ] συνεισελθειν αυτφ. | Τακ. και Ἰωαν. Ν: 
ἀσ]ο « ποςι]οἳ Αρ.’ | 59. ου γαρ. | 54. οπι, εκβ. εξω παντας 

και. | εγειρε. |. 55. παραχρηµα 83: οι, 88. 1 Ταυτρ Ροβ/ διετ. 
ΙΙ ἴχ. 1. ἕωδ.] Ἡ αἀ, αποστ. | δεδωκεν. [αὐτοῖς ππίο δυν. [ 5. 

Έτους ασθενειο. | 8. την ὑδον. | ῥαβδον. | {7 οἵἩ. ανα. | εχετε 

ὅδε; οπι, ἐδ δ, 18, | 4. µεινατε. | δ. αν. | δεχωντ. | απο 19] 
εκ, 1 τον κον. } ον, καὶ, 1 ἐξ αποτινασσετε: | επ᾽ αυτους 8. 
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ἐπ᾽ αυτοις ΝΟ: αυτος Ν". [|| 7. γινοµενα: 01η. 

ηγερθη. | 8. τις. | 9. ειπεν δε, 

ὑπ᾽ αυτ. | 

ῬΡ. 974, 270. Ίμαο, 1κ. 9---90. 

Ἱπ. 9. Ἡρ.] οπι, ὁ δὲ : Ἰαῦ. Ὦ: οἵ, ὁτι δὲ, | Τ1οπι. εγω 35, | 
10. σα] ἁ ἐδ. Μοπιρῃ, ΤΗ6ῦ. | εποιησαν 8: -σεν Ν”. | ὑπεχωρ. 

ΒΝ, | εἰς τοπ. ερ. δὲ" οὐ Ὁ: εις πολ. καλ. Ῥηδσαιδα ὕδον, | 11. 

αποδεξ.] ελαλει] ελαλησεν. | ιατο. | 19. ἡ δε δὲ : Ίδη Ὦ. | ηρξαντο 

-ἕατο ἴδον, | τον οχλ. δὰ" οὐ οὔ; τους οχλ. δ'". | πορευθ. | 
τους αγρ.] Ἡ οπι. τους. | 18. οπι. ὁ τς. | προς αυτ.] αυτοις. | 

Τμ. απίο φαγ. δὲ : ὑμ. αυ. δο. φα. Ογίᾳ. Μαϊ. ΟΙ. Αποῦ, κ. 480. | 

ειπαν. | πλειονες 83. [ οτη. ἡ 8Η: μα. δν, 11 πεν. Ῥοδ αρτοι 
δὲ: απίο ἐν | ἰὴ δηΐο δυο. |. 14. γαρ ὧδ: δε ΝΑ οἱ Ὁ, | 

κλισιας] Ἡ αἀᾷ. ὡσει δὲ, ΟΥίᾳ. Μαϊ. ΟΙ. Λιοι. κ. 482. || 15. κατα- 
κλιν. | παντ. | 16. ον Ι οηι. αυτους. | παραθειναι. || 17. το 

περισσ. αυτ.] οπι. αυτοις οὐ δα, των. | 18. αυτον] αάά. εν 

τόπῳ ὃ": οπι, ΝΑ οἱ". | συνησαν 93 (νά): συνηντησαν 
Β΄ ὁ τς. | 1 οἱ οχλ. απίο λεγ. ἐδ: ΤΥ Ρορί 8”. |! 19. ειπαν. 

ῬΡ. 276, 977. Ίο. ἵπ. 20---59. 

ἴχ. 90. Πετρ. (οπι. ὁ) δε αποκρ. | 51. λεγ. || 25. δει πὈέο τον 

υἱ, Ντ: Ῥοβὲ ανθρ. 3. | Τ εγερθ. |. 28. ερχ. δὰ: ελθ. δὲν οὐ “ἡ | 
αργησ. ΒΡ (νὶκ ΒΡ): απαρν. Β3. | καθ’ ἡμ. δὰ εὐ ὁ γε] “: οπη, 
δὲ γο] -ἲ. [| 24. Τ εαν. | 25. 1 ωφελει ὃν. Υπ]ς. 95.91.2. || 26. αν. | 

Τλογ. |. 27. αυτου. | 17 ἑστηκ. | οἱ. | γευσωντ. | τον υἱον κ.τ.λ. 
Ορίᾳ. αἱ. 95---97. |. 38. και παρ. ὃν: Τοπ, και 83. | Πετρ.] 

οπη, τον ΔΡ. | προσευξ.] προσευχεσθαι. || 99. και εγεν. δὲδλ: οπ1. 

εγεν. ΝΑ. | προσευξασθαι Ἀ". | εγενετο δπΐθ ἑτερον. || 80. Μωυ. | 

81, ελεγ.] οπι. δε. | ηµελλ. | 82. ειδον ] ειδαν. 

, 978, 9279. Ἱμιο. ἴχ. 52---44. ΡΡ 

Ἱκ. 58. ὁ Πετρ. | ποιησομεν. | µιαν 90 Ροβὲ Μω. | Μωσει. || 81. 

Τ επεσκιαζ. | Τ εισελθ. αντ. | 88. μου Ρο5ι ὁ υἱος Ὦ. | εκλελεγ. δὲ: 

αγαπ. ΒΥτ.Η{ον. (44. µου). |. 86. τς] οπη. ὁ. | ἑωρακασιν. || 37. 
ἘΠ οπῃ. εν Βδ. || 38. εβοησ. | επιῶλεψον. | μοι απίο ἐστ. | 89. 

οπι. δου. | και ῥασσει. | Τµογις. | συντριβουν. | 40. εκβαλωσ. | 

ΑΙ, εσ. πρ. ὑμ.] μεθ ὑμων εσοµαι. | προσαγαγε] αἀ ἃ. μοι δὲ“, | 

Τώδε Απίο τον υἱ. σου. | 32. προσερχ.] προσευχοµενου 3. | 

48. εποιει: οἵη. ὁ τς ειπεν Ν: Αὺ. ειπεν ὃν. 

ῬΡ. 280, 281, Ίμο, ἵπ. 44---58. 

Ίκ, 45. ερωτ. || 47. Τ] ειδωο. | 1 παιδιου. | αυτο] ἀο]ο “ ΟΙ.) οἱ 

Ίπένα «Απιν |. 48. εαν 10 Βδ. 1 οπι. εαν 39 δὲ; αν Β. | δεξηται 

20] κας | 1 εστιν µεγας. | 49. Ἰωαν.] ΡΓΑΟΤΗ. ὁ. | επιστατα.] 
Ἡ εν. | δαιμ.] οτι. τα. | {{ εκωλυοµεν. | 50. ειπεν δε. | ὁ ες δη: 

ὁ ΝΑ. 1: κωλυ. εἶπο ῬτΟπΟπ. | καθ’ ἡμ. ὑπ. ὑμ. δν: καθ᾽ 
καθ ἡμ. ὑπ. ἡμ. δν... ]. 51. αυτου 15 8: οπι. 

δεν, [1 αὐτοῦ 20. | 1 εστηριξεν. ἢ 65. αυτου. | κωμὴν ἈΝὶὶ πολιν 

Ν5. | ὥστε ὅλα: Γὡς ΧΑ. || 58. Ἠββ. αυτου Ὁ. | 04. Τοπ. 

αυτου. | ειπαν. | απο του. | Τοππ. ὡς και Ἡλ. επ. δὲ : {{ αυ. 

Βντ.ΠΙετ.Ῥοίτ.απί, | ὅ5. οΠ, και εἰπ.. «» ὑμεις. ΠΠ 56. ο). 

ὁ γαρ. . σωσαι ἃ (ἀε]ο (17. 98). | Ιπ. 9, 10, Ἱορο “οπι. 

ον γη]. ο.ο. Βντ.Ον.Ῥαί. οἱ.’ | 57. και. | εαν] αν. | 

οσα, κυρ. | 68. ὁ τς, 

Τοπ. 
ὑμ. «λα ἡμ. ἐδ: 

ῬΡ. 982, 285, Ίμπο, 1χ. ὅ8---κ. 9. 

Ἱκ. δ9. κυρ. ἐδ: Τοπ. Ὦ. Ἰ πρωτ. απελθοντι, | 60. οπι. ὁ 

ες. | 62. {{ ειπ. δε προς αυτ. ὁ ιο, Γεπιβαλων. | Τ αυτου. | τῷ 

βασ. δὰ": εν τῷ βασ. Ἀν'. [ κ. 1. Ἑ και, [ οπη, δυο ἐδ, ΥΓ, ον. 

ο, 

(θη νετ. 17). | αυτους. | ανα δυο, | ηµελλ. | ερχεσθαι. | 9. 
δε. 1 1{ εκβαλφ εργ. || 8. οπι. εγω. || 4. βαλλ. | Έ µη 89. | και 

μηδενα ΧΙ οπι. και δν”. | δ. εισελθητε οικ. πρωτ. | 6. οπι. 

μεν. [ΤῸ απίο εκει, | υἱ.] Ῥτασπη. ὁ ΝΑ: οτι. δὲ, 

σεται Ὦδ. || 7. εσθι. | οπι. εστι. | 8. αν] οπη. δ᾽, 
Τ επαναπα- 

ῬΡ. 264, 985, Ίμο, κ. 9---21, 

Τεχί. κ. 18. πια. Ίμορο «Μαι. 11: 91--Ύ99.’ 
κ. 10. εισελθ. | 11. ἡμιν δὲν οἱ «: ὑμιν ΝΑ. | εις τους π. βΠίο 

αποµασσ. | οπι. ἡμων. | γινωσκ. 8": τα. ὑμεις δὲ. | οπι. ἐφ᾽ 
ὑμ. 1} 19. λεγω] αἀά. δε. | 15. εν τῷ ἡμ. εκεινῃ Πῖς. | Χοραζειν. | 

Ῥηθσαιδαν. | εγενηθ. | καθηµενοι. | 15. Καφαρναουμ. | Τµη. | 
ουρ.] οπι. του ΒΝ. | 1 ὑψωθησῳ ΒΑΝ (µη---ὑψωθησφ] ἡ ὕψωθης 

Ἠ33, βεᾷ Ἰάστη πό ναί τοβηἑαῖέ Ῥτίογα). | του ἆἁδ.] ἆ οπ. του 
δι παῦ. Ὦ. | Γκαταβιβασθ. | 16. ακουων απίο ὑμ. | ΠΠ. 11. 
616 ΄αάά”. |. 17. ἑβδομηκ.] οπι. δυο. | 18. ὡς αστραπ. Ἠῖο. || 
19. δεδωκα. | δυναμιν] ποπ 848. την. | οἴη. ου µη ΝΤ: ΠΡ. ΝΑ. ] 

αδικησει ἴδ : -σῃ Ἑ. | 90. χαιρ. δε] οπη. μαλλον. | εγγεγραπται.] 
21. αυτρ. | τῷ πν.] Ραοπῃ. εν. | τῷ ἁγ. | οἵη. ὁ τς. 

ΓΡ. 286, 987. Ίο. κ. 91--:Οαὖ. 

κ. 91. 1 ευδοκ. Ρο8ὲ εγε». | ΟΠ. και στρ. πρ. τ. µαθ. ειπ. | 

39. μοι παρεδ. | γινωσκ. | Τεαν. | βουληται. | 54. 11π. 3. Ίοσο 

έα.ειῇ 1. | ειδαν. | ακουσαι] οἴῃ. µου. | 35. και λεγ.] {7 οπι. 
και. [ἵνα (απίο ζωην) ἀε]εί 8" να] Ἐς | 27. σου 15 οαν. Β.|Τ εξ ὅλης 

της καρὸ. σου. | και 19 ἃ: οτι. Β. | εν ὁλ. τῷ Ψ. σου. | και εν 
ὁλ. τ. ισχ. σου. | και εν ὑλ. τ. διαν. σου.| σεαυτον. || 99. δικαιω- 

σαι. | αυτον δὰ" οὔ “: αυτον ΧΡ. | 50. Τοπ). δε ΕΣ: ᾖναῦ. ὃδ..] 

οπ. τυγχαν. | 31. Τοπ. εν Β: αυ. ΝῊ ! 85. οπι. νοῦ. δὲ": 

Παῦ. ὅδε, 1 Λευιτης δα: ΟΠ}. γενομ. δν". | οἵη. αυτον δν". | 88. 

Τα. αυτον. ελεον δὲ. | επιβιβ. δε. 1 πανδοκ. 
δὲ; πανδοχ. δν. 1 ἐμεμεληθη Β3: επεµελ. Β8 (ναι). |! 86. οπη. 
εξελθ. | δυο δην. εδωκ. 1 πανδοκει ΝΤ: -χει Ν'. 

| 84. ελαιον Β: 

ῬΡ. 388, 289. Ίο. κ. 85---τἱ. 4. 

κ. 85. Ταυτφ. | αν. | οπι. εγω. | 88. Τοπῃ. ουν. [ ΟΠ. των 
δε: Ἠαδ. 8». | πλησ. δοκ. σοι. |. 37. ειπ. δε. | ὁ τς. || 38. Τεν 
δὲ τῳ.} ΤΠ οπι. και. Τ εις την οικ. ΤΠ οπι. αυτης δὰ" οὐ ον: Ἐ ]αῦν, 

δὲ. | 89. Μαριαμ ΒΥ λὲ: -ρια 83. 1 ἡ Β38.: οπι. Β0Υ2ΝΣ./ 

παρακαθεσθ. | προς Β:Ν: παρα Β5. | Τκυριου Β" δὲ : ἡ Β5.} 

40. κατελιπεν. | {ειπε δὲ Ῥ || 41. Ὁ ὁ τς Βδ: ὁ κυριος Β3Ν. | 

θορυβαζῳ δὰ : θορυβῃ (519) Οτίᾳ. 1ο. ΟΥ. 514 (εξ Οονἃ.). | 42. 

ολιγ. δε εσ. χρ. (οτι. χρ. δὰ": μα}. δὲ) η ἕνος δὲ. Οτγὶφ. Εα]1. 101. 

(εἰς μὲν οὖν τό Ἑνός ἐστι χρεία τό ᾽Αγαπήσεις χρήσι- 
μον τὸν πλήσιόν σου ὡς ἑαυτόν, εἰς δὲ τό ᾿Ολίγων 

ἐστι χρεία παραθήσεις τὸ Οὐ κλέψεις, Οὐ ψευδοµαρ- 
τυρήσεις, κ.τ.λ.). Τίοπι βῖπο η ἑνος ὅ.τ. Ποῦ. ΟΡίρ. 7ο. Ου. 

814 (-Ξ Οοτᾶ. 978), πἰπιϊα Ὀχογ]ίος ἴῃ οβίοηα οἰταίας (4619 “ Ογίᾳ. 

««Οοτᾶ.᾽). | {Π γαρ. 1 1 απ’ νι Τ] οσα. δδλ. {Π|χὶ.1.. και εγεν.| 

και Ιωαν. ΑΙ οπι. δὲ (οἵη. και δὲ"). [ 2. ἐ προσευχησθε. | 

λεγετε] πάᾶ. οὕτω 95. | οτι. ἡμων ἐδ. Ονίᾳ. ἀπ]. 101, 105.[οπι. 

ὁ εν τοις ουρ. | ελθατω. 1 σου Ροσί ἡ βασ. γεν. το θ. σου ὡς εν 
ουρ. οὕτω και ε. γ. ΝὲΙ οἴῃ. οὕτω οὐ αῦ. της δὲν: οπι. της 

Ν.δ, |. 8. δος. [ το καθ ἡμ. 8. ΟΥ. ἀπΙ. 103 ἀῑδοτίο: οπι. 

το νὰ", 

ΡΡ. 390, 291. πο. χὶ. 4---]5. 

χῖ, 4. και γαρ αυτοι ἴδ: ὡς και αυτοι ΝΑ. ἐν 1 αφιεμεν. 1 αλλα 

ῥυσ. ἡμ. απο του δ' (αἱ γατδιιϑ ἀο]ον]ὲ οἱ δὰ νετ, 3 δαᾷ. και ῥυσ 

1040 





ΑΡΡΕΝΡΑ ἘΤ ΟΟΒΗΙάΕΝΡΑ. 

.««πονήρου. |. ὅ. µεσονυκτιου ΧΙ οὐ “Ὁ; -τιον 8. | ειπφ. | 6. 

µου. || 7. µου. | μετ᾽ ἐμου Ροξί κοιτην ἰδ, ὐ.Ι. Τ]οῦ. | ου] και 

ου. | 8. φιλον αυτου. | δια γε] δια δε δὲ". | ὅσων ΝΕ: ὅσον δ'.. || 

9. ανοιγησ. | 10. } ανοιγησ. | Ἱ]. τις. | εξ ὑμ. | τον πατ. Ιο. | 

ΟΠ. ὁ υἱος.  { Π8Ὁ. αρτον ... ἡ (οπη. και). { µη αντι. | Ἰ αυτῳ 

Ροβί επιδ. | 19. η και (οπι. εαν). | αἰτήσει. | Τ μη. || 18. οντες.| 

δομ. απίο αγ. | πατ.] οπ. ὑμ. | ὁ εξ ουρ.] οἵη. ὁ δὲ (4610 «οπη.) 
απίο «ΘΥΣΥ.)) | 14. ΤΙ οπι. και αυτο ην. | Τ εξελθ. | 15. 1 ειπον. | 

1 Βεεζ. | τῳ δῃίο αρχ. 

ῬΡ. 9939, 998. Τμιο, πὶ. 15-.- 390. 

χὶ, 15. ΟΠ). ὁ δὲ αποκρ. κ.τ.λ. | 16. εξ ουρ. εζητ. παρ᾽ αὖτ. ἢ 
17. αυτων απο τα διαν. | διαµ. Πίο εφ) ἑαυτ. | επι. | 18. εµερ.| 

ὅτι δὲν: τι ΝΝ. 1 1 Ρεεζ. |. 19. 1 Βεεζ. | οἱ. | αυτ. κρ. εσοντ. 
ὑμ. |. 90. Τοπ). εγω ὅδ": { 80, δῶν, | 91. ὁ ισχ. δὲς (εἰ 2): οπι. 

ὁ ΝΑ. | εσται. | 23. ισχυρ.] οτι. ὁ. |. 98. µε Ν οὗ “Ὁ; οπι. δέον, | 

94. Τοπι. τοτε ΝΕ: {{ Π8}00. δδο. |. 96. ελθον ΒΝ. | {7 σχολ. δ3: 

Τοπ. ΝΕ. | 90. μεθ᾽ ἑαυτ. ΝΕ | ἑτερ. πν. πονηροτ. ἑαυτ. ἐπ. 

ἐξ, Ῥντ.ΗΠίογ,Ῥουγ.απί. | και εισελθ. | εκει. | 27.  επαρ. τις ϕ. 

γ. Βδ. | οπι. ἡ 10. |. 98. µενουν δ. | φυλασσ.] οπι. αυτον: 

44. τον λογον του θεου 8Η. |. 99. γενεα Ροδί ἡ γ. αὑτ. Ὦδ. | 
ζητ. | οπι. του προφ. || 80. οπι. γαρ. | Ιωνας] οπι. ὁ. | τοις 

ΝΙΝ. ΔΠίΕ σημ. 

Ρ). 294, 996. Ίμπο. χὶ. 90---48. 

Τοσί. πὶ. 97. Ίοσο ἐρωτᾷ. 
χὶ. 81. ανδρ. ἃ: ανθρωπων ΧΝ. | Σολομωνος Ρἱ5. |. 82. 

Νινευειται. |. 88. οπι. δε. | κρυπτην. | αλλ’. | {το φως. | βλε- 
πουσιν. | 84. σου 90 ΝΧ: οπι. δὲν». | οπι. ουν. 1 και ὅλον δἱ:3: 
ΟΠ. ὅλον ΝΕ οὐ οὐ. | Ίίποα “ πονηροὶ ει 69. ΜΓ. δηΐθ το 
σωμα οοἹ]οσοίιγ. | 86. τι µερ. | ὁ λυχν. δν: οπι. Ν”. | τῷ 

αστρ.] Ῥιποπι. εν ΟΥἰᾳ. αα]. 102, 105: οπι. δὲ, | 97. λαλ.] 
πο δα. αυτ. | ερωτᾳ δὲ: Ίβο Ίρωτα 5. οἵο. | οπι. τις. | 40. 
ουχ δ: ουκ Ὦ. | ἔτο εξωθ. και το εσωθ. Θ᾽, | 42. 1 αλλα 

ἘΝ.| ἧδυσμον 8": ἡδυοσμ. δὲ. | του θεου Β" (τά) δὲ : οἴῃ. 3. 

δὲ Ν.ΘΔ: οσα. δὰ, | παρειναι δὲο: αφειναι ΧΙ αφιεναι Θἱ. | 

45. Φαρισαιοι. 

ῬΡ. 290, 997. [πι6. χὶ. 48---λ]], 1. 

χὶ. 43. ΟΠΙ. καὶ τας πρωτ. εν τοις δειπ. | 414. ΟΠ1. γρ. και 

Φαρ. ὑποκρ. | 1 οἱ περιπ. || 46. οπι. βαρεα και. | αυτοι] ΠΟΠ 

πᾶᾶ. ὑμεις. | 47. οἱ δε δα: και οἱ 8Η. || 48. µαρτ. ἐσ. | Τοπ. 

αυτ.τα μνημ. | 49. και εξ αυτ. | αποκτενουσιν Ν': -κτεινουσιν 

ΝΑ. 1Ἡ διωξ. | 50. εκδικηθῳ Ἀπνι εκζητηθῳ δὰ. 1 {7 εκχυν». | 

51. απο] οπι. του. | ἑως] οπι. του. | ὅδ. 1ἴπ. 9. ΡΙπΟΠΙ. και 

Οτῖφ. αρ. ἘρίρΗ. 80 (οᾷ. Ὑαπ.).| εισηλθατε. | 58. ἡ κακ. εξελθ. 

αυτ. | 54. ενεδρ.] οσα. αυτον οὐ και. | {7 οπι. ζητ. | {7 οπη. ἵνα 

κατηγ. αὖτ. [ κ. 1. πρωτ. οΠΠΙ απί6. 601]. 

ῬΡ. 398, 299. Ίμιο. χὶΐ, Ι----17. 

κ, 1. Ττων. Φαρ. απίο ἡτις. |. 5. οπι. δε. | κεκαλ. εστιν. | 8. 

ταµιοις. || 4. αποκτενν. | Ἷ περισσοτ. | 5. οπα. δε. | ο. φοβ. 19. | 

εχ. δηΐο εξ. | εμβαλλειν εις τ. γι | 6. ἡ πωλουντ. | 7. ουν δὲ : 

οπι. ϑ νυ. Πίου, | 8. ὑμ. δα. ὅτι. 1 Ἱ ὁμολογησῳ. 1 των αγγ. 
δα οπι, 3, | 9. ενωπ. των ανθρ. | 10. βλασφημ.] βλασφη- 

µουντι. |. 11. { εισφερ. δὲ. Ῥγν. Η]ου. | εἰς. 1 Ὁ μεριμνησητε ΒΝ.| 

ξη τι 10. |. 19. Ἡ αὐτῷ Ῥοβὺ εκ του οχλ. |. 14. κριτ. | ἐφ᾽ ὑμας 

Νε; εφ’ ὑμῶν δ3.] 15. απο Ὦ. | πασ. 1 αυτου (ρΡοδἰ ζωη). | 

αὐτῷ δε: -του ΝΑ. 1 19. ευφορ. 

ῬΡ. 500, 801. Ίμς, χι. 17---δ1. 

κ, 18. οικοδυµ. δέοι: ανοικοδοµ. ΧΑ. | οΠ. παντα Ν': Ἠπὺ, 
Χζ οἱ ὦ, | τα γενημ. µου ΧΩ: τον σιτον µου και τὰ αγαθα 

µου . | 20. αφρων ΒΝ, | Τ απαιτ. |. 51. ἑαυτῳ δῶ": 1 αυτῳ 
ΔΝ”. 99. αυτου. ] Τ λεγ. ὑμ. | ψυχ.] οἵπ. ὑμων. | σωμ.] οπι. 
ὑμω». | 233. ἡ γαρ. | 94. ου] ουτε.| ουδὲ] {7 ουτε. | 25. ἡ προσθ. 
δηΐο επι τῷ ἡλ. αυτ. | Τ ένα δὲ": Τοπ. ΝΑ. | 96. ουδε. | 
ελαχιστον ἴδ: ελαχιστον τι 8”. | 97. Ταυξανει. | ὑμιν] { αἄᾶ. 

ὅτι. | 38. {7 εν ἀγρῳ δηΐθ τον χορτον. | Τ] οντα απίο σημ. | 

αμϕιενν. |. 329. οπ. µη 10 8”: ΠᾺΡ, δὲ5. 1 και τι. | 80. επι- 
ζητουσ. 

ΡΡ. 803, 808. Ίμπο. κ, 91-44. 

ΧΙ]. 8]. αυτου. | Τ ο. παντα ΧΙ: ΠΑ}. ἐζο. || 85. ὁ πατ. ὑμ.] 
ὑμ. ὁ πατ. | 38. βαλλ. |. 86. ὑμ. αἱ οσφ. δὰ : αἱ οσφ. ὑμ. ΟΥίᾳ. 
ΤρΗ. ΟΥ. 918. | 86. αναλυσφ ΒΝ. | 37. { ελθ. απίο ὁ κο. | και 

παρελθ. διακον. αυτοις δὲν: οπη. ΝΑ. | 88. Τκαν εν τῇ δευτ. καν 

εν τμ τρ. Φυλ. ελθῃ και εὑρῃ οὕτως ἃ: {{ καὶ εαν ελθῃ κ.τ.λ. 
(5στ.Η]ον.). [17 οι. οἱ δουλοι. | εκεινοι Χ οἱ 5: οπι. δὲ δ, | 89. 
ΤΠ οπι. εγρηγορησεν αν και ΧΝ: {πὰ}. Βδ. (εγρηγ. και 83). | 

ΤΙ διορυχθ. || 40. οπ1. ουν δὲ. Θγτ.Ηίογ. | 41. αυτφ. | 49. Τκαι 

ειπεν. | εστιν. | οικονοµος ὅδ᾽ : δουλος δὰ. | και φρον. | κατα- 
στησει ἃ'": κατέστησεν 8”. | Ττου διδ. Ν': του διαξουναι Ν.| 

σιτομ.] ΤΥ ΡΙΔΕΠΙ. το. |. 48. οὗτ. απο ποι. 

ῬΡ. 804, 805. Ίο, χι 44---78. 

χίὶ. 44. Ταυτου. || 45. µου ἀηίο ὁ κο ΧΑ οὐ Ὁ: Ῥορί δ''. | 47. 

αυτου (ρο5ί κυρ.). | {7 ἐτοιμ. η ποι. | 48. δε 80 (ἵξα Ίορο Ῥτο 
20} Να: οπι. 8”. | ΟΠΙ, πολυ 30 δὰ Ἐ: Μαὺ. δὲν οὗ. ||: 49. επι δὲ. 

Ογίᾳ. (811. 67. 69. Ῥτον. 110 ΤΕ. |. 50. ότου. | τελ.] συντελεσθῃ 
δὲ... | 51. δουναι Ἐπδ.΄ΤΗΘοΡΗ.᾽ 60. 149. | ὅ5. οἵη. εσονται... 

διαμεμερισμε- 83: Ἠαῦ. 8. ]Τένι οικῳ 83. | ὅδ. διαµερισθησοντ.! 

επι υἱῳ. | αλά. αυτου" διαµερισθησονται. Ἐκ. ΤμοορΗ. 54γ. ἵν. 

19. | µητηρ] ταση. και. | θυγατερα. | την µητ.] οἵη. την. | 
αυτης Ἀι ὁπ]. δὰ δι, | την πενθ.] οπι. αυτης 8: Ἠαῦ. 5, | 

54. νεφ.] οπι. την. | {{ επι. | λεγετε ὅτι. | 55. ὅτι ὃν: οἵη. 
ἀξ ες 1 εσται ἕδη: ερχεται δὰ, | 56. ἡ της γης καὶ του ουρ. 83: 

Ἡ τοῦ ουρ. καὶ τ. γ. ὅδ, | τον δε καιρον. | Τουκ οιδατε δοκ. || 

58, απηλλαχθαι. | απ’. 1 παραδωσει. 

ῬΡ. 308, 807. πο, χὶϊ, ὄδ---χῖ, 14. 

κὶ]. 58. βαλει. | 59. ἑως εἶπο αἀά, | το δὲ: τον δὲ, {|| κι, 

9. 1 οπη. ὁ τς. | Γταυτα. | 8. µετανοητε. | ὑμ. | 4. ἡ δεκα και Χἱὶ: 

ΤΓοπι. και ΝΑ. | επεσεν] ἐπέπεσεν. | αυτοι. | τους ανθρ. | εν. | 

5. ἡ μετανοησητε δὰ" οὐ Ὁ: Ἡ] µετανοητε δον, | 1 ὡσαυτως. || 6. 

πεφυτ. ππῖο ἐν τῳ αμπ. αυτ. | εν τῷ ὃδο: ΟΠ. τῷ ἐὰν, | ζητ. 

απίο καρ. [ 7. αφ’ οὗ. | οἵ. ουν. | "την γ. "8. | Β. κοπρια 

δὲ; κοφινον κοπριων (Ογῖρ. Πιξ. Π. 190). | 9. Τεις το μ. απίο ει 

δε µη γε. | 10. Τεν απίο τοις σαββ. | 11. οπι. ην. | δεκα και 

οκτω] 1] οἵη. και. | οπι, ετη Β3: Δ. 3. 1 ανακυψαι. | 15. 
απολελ.] δα, απο. | 18. ανωρθ. δὲ : ανορθ. Ὦ. 

ΡΡ. 908, 809, Ίμας, Χ , 14 ---27. 

αλ, 14. ἐξ] Ἡ ῥτασπη, ὅτι. 1 Του. ἐν αἷς δὰ δ: Ἰαῦ, 38». | 
ο]. δει εργαζ. δὲ: αυ, ὃν 1 αὐταῖς. 1 15. απεκρ. δε. | 

ὑποκριται. | ὑμων] οἴῃ. εν. | τῷ σαββ. Ν': ου. ". 1 ἢ τον. | 

ἐ απαγαγων Β᾽ (ναι) πι Ἡ απαγων 385. Ἰ 17. γινομ.] 

λεγομένοις δὲ", || 18. Τουν. | 19. ὁν. | τον απίο κηπ. ΝΑ: ΟΠ). 

Ν”, | ἑαυτου] αυτου, | Τ] οἴη, µεγα. | 50, και. [ 51. ενεκρυψ. ἢ 
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92. ἶ Ἱεροσολυμα ΒΞ (εροσολυµα Β3) δὲ, | 94. της στ. θυρας. | 
26. αρξησθε ΒΝ. | εξ. ἐστ, και Ν': οὐ, δὲ δ, | κυριε 5θππε]. | 96. 

11 αρξησθε, | ΠΠ. 8, Ίορο εδιδαξας. |. 97. οἴῃ, λεγω. | ὑμας. 

ῬΡ. 910, 311. Ίο, κΙΠ, 27--χῖν. δ. 

κ, 97. εργ.] οπι. οἱ οὗ της. | 28, {{ὀψησθ. Β: (νά): ιδητε 

ἐς. | 99. απο βορ. Τ] οπῃ. απο. | 81. Τεν αυτφ. | ΤΓώρᾳ.] προσ- 

ηλθον. | 55. αποτ. | Τοτι. ἡμ. | 33. αυριον και Ν΄: οἱ. δὲ5. | 

ερχοµ. | 81. αποκτειν. | αυτην Ν΄: -τον Ν”. | ορνιξ. | την 

ἕαυτης (ἑαυτου 5) νοσσιαν. | 35. οἵι. ερηµ. | λεγω δὲ δ..: 

λεγω ΝΕ: οπι, αµην. | ὑμιν] οπι, ὅτι. | ιδητε µε. | ἑως δᾶ. αν: 
11 οπι. ἡξ. ὅτε. | πἰν. 1. 1 ΟΠΠ. των δηΐθ Φαρ. | 8. εξεστ.] 

ΟΠΙ. ει. | θεραπευσαι. | η ου. | δ. αποκριθ. ΧΑ οὐ “Ὁ; οπι. δὲ, | 

Ύπρος αυτους (-τον δὲ") απίρ ειπ. | ονος η βους. | πεσειται. 

Ρ). 812, 915. Ίο, χὶν, ὅ---20. 

πὶν. ὅ. τν ἡμ.] Τρί8οπι. εν. | Τοπι. τῷ ὅδ: Μαὺ. δὲ. | 6, 

και οὐκ ισχυσ. αποκριθ. : ΟΠ. αυτῳ. | δ. ὑπ᾽ αυτου Χο: ΟΠ, 

ὑπ᾽ 5. | 9. μετα. | 10. κληθῃς. 1 αναπεσε Β"Ν: -σαι Βὸ. | 

Τερει. | σοι δν: οπι. δὲ”. | ανωτερον ΒΒ" (οὐ Β3). | παντων. | 

12. ΟΠ. σου Ρο5ί συγγ. | µη γειτ. Ὦ: μηδὲ γ. Χ. | αντικαλ. 

δηΐθ σε, | ανταποδ. ΔΠί6 σοι. | 15. ᾧ ποι. Ροδί δοχ. | αναπερ. 

Ἠ38, | 14. γαρ ἵδη: δε δὰ δ. | 15. ταυτα δν: οπι. δὲ, 6... | οπι. 

µακαριος. «. (νετ. 16) ειπ. αυτῳ 8”: Ἠα0. (5εᾷ οπι. αυτ. δὲν, ΠΟΠ 

Ίέοπι δ:) δὲ (6 οὔ) ..} {7 όστις 9". |. 16. Τεποιει. | µεγα ΒΝ. | 17. 

κεκληµενοις Ἑ. | ερχεσθαι. | εἰσιν. | {7 οἵη. παντα δὲ οἱ. (92). 
} μαδ. δὲ" (32). | 18. παντ. Απίθ παρ. | αναγκ.] Ροδέ εχω. | 

} ἐξελθὼν ΡΝ. | ιδειν] οι. και. | 19. ερωτω σε ᾿ὰλ: ΟΠ1. σε δὲ δ, | 

20, εγηµα κὰδ, Οτῖσ. ααἲΙ. 10, 106. 

ΡΡ. 514, 915. Ίο, χὶν. 20---55. 

χὶγ. 91. ΟΠΙ, εκεινος. | καὶ τοὺς δὰ οὗ 5: και όσους εαν εὑρητε 

Ν'. 1 αναπειρ. ἃ: Ὦ αὖ απίο ἴῃ γε, 18. | και τυφ. και χωλ. | 
92. [ὁ. |. 35. µου απίθ ὁ οικ. ὮΝ. | 94. των ανθρ. εκειν. | 96. 

προς με] προς εµε. | αυτου (ροδὲ πατ.). | 1 ετι δε. | ἑαυτου] 

1 Ροδί ψυχην. | ἴ ειν. δηΐθ µου µαθ. | 27. ὁστις ἰληΐατῃ Ντ: 

και ὅστις ᾿δ 5. | ου Ροβί ὅστις ουν Β (νά). 1 Ταυτου. | ειν. 

µου µαθ. | 28. εχει] αἲά. τα. 1 εἰς. |. 39. αυτ. Απίο εμπ. | 

81. ἐτ. βασ. ππίο συµβ. | Ἰβουλευσεται. | ὑπαντ. | 85. αυτ. 

δηΐο πορ. | τα δὴ: Τοπ. δ". | προς. |. 38. ειν. µου µαθ. | 

84. καλον] { αάά. ουν. | ἆλας 15 δι ἅλα ΝΝ. 1 δὲ και, 1 ἅλας 

90] ἁλα. 

ῬΡ. 916, 317. Ίμπο, χὶν, 8ὅ---χν. 17. 

πν. 1. Ταυτ. εγγ. παντ. | 2. οἱ τε. | οπι. οὗτος. || 4. Ταπο- 
λεσρ Β" (Τ1βομ. ΑΡΡ. χ].): Ἡ -σας ΒΝ. | Τ εξ αυτ. απίο 

ἑν. |. ενενηκ. | ἑως] αάά. οὗ. |. ὄ. αυτου. | 6. Τ συγκαλει. | 7. 

{ξεν τῷ ουρ. πΠίΟ εσται. | ενενηκ. | 8. ὃραχμας. | ἕως οὗ. | 

9, Ἡ συγκαλει. | γειτ.] οτι. τας. |. 10. γιν. ΔΠίο χαρα. Ι των 

αγγελ. | 12. πατερ ΝΟ: οι. δὲ". 1 ὁ δὲ δὲ, ὅλο: καὶ δι, 3. | 
19. { ἅπαντα. | αυτου] ἑαυτου. | ζ. ασωτ. Ἀλ: εις χωρ. µακρ. 

(οἷς, φρυϊογίθιυι το! 15) 7. [ 14. ἐσχυρα. |. 16. Ἰἴη. 4. Ίεσο 

κοιλιαν.  {{ χορτασθ. ΝΝ. ὅ'γυ. ΠΙοτ. | Τ[εκ. | ΙΤ. {{ έφη. 

ΡΡ. 818, 319. Το, αν. 17---ὔ3. 

χν. 17. {{ περισσευουσιν. | ΤΙ ὧδε Ροδί λιμ. ΒΝ. |. 18. αναστ. 

δὲ ὃν. Θντ,Οσί. | 19. ουκετι] οι. και. 30. Ὁ αυτου. | 31. 

Τειπεν δε αυτ. ὁ υἱ, 1 ουκετι] οπα. και. | ἔποι µε ὡς ἑ. τ. µισθ. 

σου. | 22, αυτου] ἕαυτου. | ἦ ταχὺ (απίο εξεν.) δὲ, Ἀγτοι, | 

στολ.] οπι, την. | Ἱαυ. την δηΐο χειρα Ὦ. | ποδ.] οἴ. αυτου. ἢ 

28. Τ φερετε ὃν. ϑγτι τί, | 94. οὗτ. Ῥοβί ὁ υἱ. µου ὃξ : Ῥοβί ὁτι 
Ῥγτ.ΟΓί. | ανεζησεν. | αάᾶ. και Βντ.Οχί.: οπι. ἐξ. | ην απολ. 

ΝΕ: απολ. ην Ν΄. Βγτ.Οχέ. | εὑρεθη. | ο. και δηΐθ ηρξ. Ν΄: 
Βα. Ἀστ.Οτί. | 26. παιδ.] οἵι. αυτου. { τι] οτη. αν. | 28. 
ηθελεν ὃν, 8σχ.ΟἨΙ. | ὁ δε Ν. 8υτ.Ου:. || 99. τῳ πατ.] οπι. αυτου 
δὲ: μαὺ, Β, Ὀντ.Οςί. | εριφον. | 80. ΠΠ. 4. ὅγε. Ογέ. ἴοτο πὲ 

Σ8{. 1 τον βιον Ῥ. | Ί 9Π1. των ΠΙΟ πορν. | τον σιτ. µοσχ. ἢ 

93. εζησ. ᾿ξ: ανεζ. Χἱ. | οἵη. και ἐξ: Παὺ. Θστ.ΟΕί, | απολὼ- 

λως 85: -λος δέον, | δα, ην ἐξ, 5γτ, Οτί, | εὕρεθη. 

ΡΡ. 920, 921. Ίπο. αγΙ. 1---15. 

ΧΥΪ. 1. μαθ.] οπῃ. αυτου ἃ: Ἠαὺ. Ῥντ.ΟΣὲ. | οπι, ὡς δὲ”: αυ. 

ὅδ [ οικονοµον Ὦ0Ν. | ὕπαρχον (519) Β5: αάά. τα αυτου Β". | 
2. αάᾶά. ἁοπαίπας εαας Ὀγτ.Οχέ. | οπι. αυτῳ. | οικονοµ. σου ὃδ, 

Ῥντ.Οτί,Ῥεί. 1 Τ δυνμ. 1 δυν. απἲο ετι ἐξ: οπι. 6. Ἀ[οππρὴ. : 
μαπερ. Τα]ς. ὁ.ο.7.67.1.1,.} 8. τ.οικ. απ’ ε. ᾿ξ, Ῥγτ.Οτί. | και 

επ. Θντ.Οσί.:. ΟΠ. και ὃ. | 4. ὅταν ϑγτιΟτί. : αν Χ. | εκ 

της Βὲ8. | Τέαυτ. |. δ. χρεοφ. ὮΝ. | Τέαυτου ἂ5Ν εἰ δ: ΤΤ αυτου 

Ν. | 6. ειπ. 19] αἆά. αυτῳ Χ. ΒΥΣ.ΟΣὲ.Ῥ5έ. | βαδους. | ὁ δε 
ειπ. 27 δὲ: οπι. ὁ δε Ῥντ.οεί, | τα γραμματα Ἀ: το γραμμα 

Ῥντ,οτί,: ολίτορτα[απι 6... { ταχ. γρ. Ν. Ἀντ.οσῦ. [ 7. αά. 

ἀοπαῖπο πιοο Θγτ.ΟΓύ. | λέγει (οπι. και) Ῥντ.Οτί.: λέγει δε ἐξ, 

(α.).] τα γραμματα ἃ: το γραμμα Ἁντ.Οτί,: ομΙτοστα{ατη (ε.)1.{ 

οπι. καθ. ὃν. ντο. | Β. φρονιμωτεροι ἈΠίο οἱ δὲ (ποι ΥΓ. 

Οτ{.). 1 ταυτην ἑαυτων ΝΑ (εκριηχἰεδο ταυ δὲ" δηΐο δὲς γά(τ): 

ταυτην α.ὖ.ο.6.0}.1.: ταυτην την ἑαυτων ΒΥτ.ΟΕῖ.Εοί. Ἰ. 9. και 

εγω. | λε, ὑμ. ὅγε. Οτί, (πο 88). | ΤΙ ἑαυτ. ποι. ΝΤ: ἡ ποι. ἑαυτ. 

Νο. οὐ 5, Βντ,ΟΕἱ, 1 εκλιπῳ 8383 οὐ ον, ὅτι τί. : εκλεπῳ Β5: 
εκλιπητε Ἀ, | δᾶ, αυτων ὅ,χγ. Οτί. (πο 8). Π 192. ὑμετ. ἐδ, 
Θντ.Οτί. Ηίοτ, | δωσ. δηΐο ὑμ. | 14. παντα Ογῖφ. ΠΠ. 490" σοᾷ. 

Ὑοη.: ταυτα οπῃ. ΘΥΥ.ΗΙεχ, | οἱ Φαρ. οπι. και. | οἱ Φ. δὰ: 01. 

83. 15, εν ανθρωποις. | του θεου. | ΟΠ1, εστιν. 

ΡΡ. 8322, 8233, Ίμς, αγ]. 16---80. 

πνΙ, 16. µεχ. | οπι. και πας... βιαζ. Ν. (1:): πάά. και ἁρπασ- 
ται βιαζουσιν αυτην ἴδ, (1άσπι Βα 58. {.). ἢ 17. µιαν απο κερ. | 

18. ὁ απολ.] Ῥτασπι. πας. | 19. 7 δελ. ἱ. Θστ.Π]ος. | 90. τις] 

οπι. ην. | Λαζ.] οπι. ὁς. | εἱλκωμ. | 21. ἡ των ψιχ. των πιπτ. 

ος γτων πιπτ. 8". | επελειχ. || 35. Αβρ.] οπι. του. | 325. 

αἲ ἀπῖε. ΟΠ1, και ΝΑ: Παῦ. ὃς. | Αβρ.] οπι. τον. | 34. ὑδατι. | 

95. τεκν. μνησθ.] µνησθ. τεκν. | απελ.] ΟΠΙ, συ. 1 ὧδε. ἢ 26. 
Τεν. | ενθεν. | 1 οπη. οἱ δηΐθ εκ. δὲ", (881. Ἀγτ, Ηῖετ.): Παῦ. 

Νε | 97. σε Ῥοβὺ ουν. | 99. δε. 1 Τοπ. αυτῳ. | Μωσ. | 80. 

πορευθῃ πρ. αυτ.] αναστφ πρ. αυτ. ἴδ. | µεταν.] Ἱερο “ ρταοπῃ. 
Ρογβαδάοθὶν 1118 πι. 16η Γογο 5αὐδὲ. ὃ, ο, [).  {.) 

ΡΡ. 954, 926. Τμιο, χὶν, 81---χΎῖ!, 19. 

πνῖ. δΙ. Μωσ. | ουδε. | αγ, 1. αυτου. | του Ροβί εστιν. | 

τα σκαν. απίο µη ελθ. | ερχ.] πάά. τα σκανδαλα (1) Ἁντ.ουι, | 

ἡ πλὴν ουαι. || 2. λιθ. μυλ. δὲ : μυλ. ον. Βστ.οτί, | Τ ἑνατ.μ.τ. 
δὲ"; Π τ. μ. τ΄ ἑνα δος, Ὄντιουε. | δ. οὔ, δε δὲ, Ἀντ, οτί Πίος. | 
ἁμαρτῳ. | οπι. εις σε Ν. ὢΥτ.ΟΧ. Ποῦ, |! 4. ἁμαρτῳ. | ποῦ 1η8. 
εαν 50 ὃ. Ὀγτ.Οτί Πίου. | οι. της ἡμ. Ν. ντο, 1 προς 

σε ὃν, Ὀγτ.Οµ{. | αφες Ἁντ.Οτί, Ηἶου. | 5. ειπαν. || 6. ειπ. αυτ. 

ἑαπίατα Ῥυτ,Οχέ. (ποη δὰ). { εχετε. | δᾶ. τ. ορει κ.τ.λ. (οι. 

τουτῳ οἱ εκει) Ὀγτ.Οτί, 1 Το. ταυτῳ δὲ, Βγε.Οεί.: αυ. Ἀντ, 

Ἠίον, | αυτφ. | 7. 1 εξ, 1 αὐτῳ δὲ, Ὀντ,Οσί, Πίο. 1 ευθ, Ν. 
Όντο, ΟµΡ2. τ οτι, Ἀγτ, Ηΐον, ᾿ ἀνάπεσε, | 8, αλλα (οπ. ουχι) 

1046 





ΑΡΡΕΝΡΑ ΕΤ 6ΟΠΠΙαάΕΝΡΑ. 

ΒΥΥ.Ο0, (ποα Ἠίου,). [ ἑτοιμ.] αἲά. μοι ὃν. α.ὐ.α.[. Ἁγτ.οτί. 
Μεπηρ]ι,σοᾶ, (οπα. ΘΥ. Πίοχ, (1ρΥ.). 1 ἑως οὔ. αν. | 9. εχ. 

χαρ. ἃ: χαρ. εχ. ΘΥτ.ΟΓ. | οπ, τῷ δουλῳ δὲ", ΒΥ1.ΠΙοΓ.: 

Ἰαῦ, δὲν,  οπι, εκεινῳ δὲ: Ἰαὺ, Ῥγτ.οί, |. ο, αυτῳ ἐξ. ΒΥΓ. 
Ἠϊου,: Ἰαῦ, ντ, Ου, 1 Τοπ, ου ὅοκω 8. Ἁγνιοτ. ΗΙοχ. | 10. 
ΟΠ]. οὕτως. . . διαταχθεντα δὰ“: Πα». δὲ, 1 παντα Ν'. 891. 

Ἠϊαυ,: οἵη. ΝΑ, Ῥγγ.Οτέ. «Ἠργ,. | ὅτι (ροδ6 λεγετε) δὲ : οΠ). 

Βγτ,Οτί, Ηίου, | ο, ὅτι απο ὁ ὃν, ΒΥτ.ΟΝΓ.Π1ου. |. ωφειλομεν 
(-λαμεν 83). | 11. Τοπ], αυτον. | µεσον. | δα, εις Ἱερειχω 

Ῥντ,οτι, (ποπ Ηίον,). | 195. ὑπηντ. | Ταυτῳ δὰ, 89. Πίου, [οὐ 

οεςς (οπι, απ. αυτ.). Βγτ.ΟΕί. { ανδ, λεπ. Αγτ.ΟΙ, 

ΡΡ. 926, 927. πο, αν, 12---99, 

ΧΥΪ, 19. οἱ εστησαν πορρ. Νε: οπῃ. δὰ δ. | οπη. οἱ Βστ.Οτί, | 

18. οΠ1. αυτοι ΚΓ, ΟΧΙ. | φωνην] την φωνην. || 14. εκαθαρ. || 15. 

εκαθαρισθη Ἀγτ.Οτί, Ηἴου, |. 16. Ίησου υγ. γί, (ποπ ἨΠ[ος,). | 

αυτῳ ϑγγ. τι, Ηῖου. | 17. ουχι δὲ : ουχ Β, | οὗτοι δεκα Ῥγτ.Οτ!, | 

εκαθαρ. Ὀδ. | Τοὶ δε δὲ, 8Υ1, Πίου, : Τ οἵ, δὲ 9. Οὐ, | 18. 
1η, {στο αὖ 1) Ἀντ.οτι. |. 19. μαὺ. ἡ πιστ... . σε δὲ, ντ. οτί. 

ΤΠ ον, | 90, τ. θεου 90 ἐξ, 8ΥΥ. ΟΙ. | 91. 1 η ιδου εκει Θγτ.ΟΕ{, : 

11 οπη. τδου δὲ, | 93. μαθ. οἴῃ. αυτου. | επιθυµησητε Ὦ. | τδειν 

Ροδύ επ. ΘΥτ. ΟΥ. | 98. καν Ἀγτ.Οχί. 1 ιδ. εκ. και ιδ. ὧδ. ὃν, ΥΤ. 
Οτί. : τὸ, ὧδε (εκει “ 9 ἆσπιαπι αὖ να ν᾽) η ιδ, ὧδε Β. | απελ- 

θητε μητε. || 3914. ἡ ἀστραπὴ ΒΒ. | 17 οπ. ἡ δηΐθ αστραπτ. | ὑπο 

τον. | εσται] οπι. και. | Τεν τῷ ἡμ. αυτ. δὲ : 17 οπι. ΤΜ6Ρ. | 
96, Νωε] οπῃ, του. | 27. εγαμιζ. | απωλεσεν] ηρεν. | 1 ἁπαντ. | 

28, καθως. || 29. πυρ καιθειον. | 7 ἁπαντ. 

ΡΡ. 928, 829, πο, πγῃῖ, 90---κνΗῖ, 8. 

αγ, 80, τα αυτα ἴδον; ταυτα δὰ, | αποκαλυπτεται. | 81. 

οικιᾳ 844. αυτου. | αγρῳ] οτι. τῳ. | 38, περιπ.] 1 σωσαι ἃ (ἅ6[6 

οἱ). | 1 ὁς δ᾽. | αν. [ απολεσει (5ἱπο α44.). || 83. δυο Ροςύ εσοντ. | 
µιας. | εις] 1 ΡΥαεπι. ὁ, |. 35. νου, 1 οσα. Οδ: αὺ, δν. | Τεσοντ. 

απίο δυο δν, | ἡ µια Ν. | ἡ δεν. | 56. νου] οπι. || 87. 

επισυναχθ. Ῥοβί και οἱ α. δὲ : απίο Ὁ. | και οἱ αετοι. [ΙΙ ΧΥ 1,1. 

Ἢ οπι, και. | αυτους ΝΑ οὐ “Ὁ : οπη, δν, | εγκ. (ενκ.). |. 8. δε] 
ὁπ. τις. | 4. ηθελεν. | δε απίο ταυ. | οὐδὲ ανθρ. | δ. κοπον δὰ: 

-πους Ν”.| ὑπωπιαζμ. | 6. ακουσατε δὰ": οπ., δὰ, | 7. ποιησφ. | 

αὐτῳ. | µακροθυµει. 

ῬΡ. 380, 331, Ταο, κνῖ, Β---21, 

Χαν, 9. και 10. | οπι, και δηΐα εξουθ. Ὦ. | εξουθ.] ἡ -ντας. | 
εξυνδενουντ. || 10. εἷς} Φ Ριαοπι. ὁ δὲ : οπι, " Εδ'5 αὖ ΒΌΡΟΥ 1πγς8 

οχρ]οτανίπιις) (Τῇ... {Π11. Τταυτα προς ἑαυτ. δὲλλ: ὁπ), προς 

ἑαυτ. ΝΑ. | ὡσπερ. | 19. αποδεκατω ἴδ: Ὁ -τευω 83. | 18, 

{{ὁ δε. | επαρ. δῃῖο εις τον ουρ. | το στηθ.] οἵι. εις. | ἑαυτου 

Β: 1 αυτου ὃδ, 1 ὁ θεος δὲ: οπι, δὰ δ, | 14. ὑμιν] οἱ. ὅτι. | 

αυτου, | ἵ παρ᾽ εκεινον. | ὁ δε. |. 1ὅ. αυτων 1)" (γά11). | επετι- 
μων. | 16. ἐ προσεκαλέσατο. | αυτα. 1 Τ λεγων. | 17. αν. | 

19, ὁ θεος] 1 οπι. ὁ 3 οὐ ο δε: μαῦ, Βόδτ: δαα, ὁ πατὴρ 

4, (αποῖς πο], "Οἱ... 89’ [ονδηρ. ἱποοτί, 7). || 20, ψευδοµαρ- 

τυρησῳς. | µητ.] αάά, σου. | 231. παντα ταυτα Τ΄ 

Γρ. 332, 9989. Ίωμαο, αν, 2] ---ο7, 

κν, 91. Τεφυλαξα. | Τ μου. |. 39. οπ, ταυτα. | ετι δν: ὅτι 

81. 1 δὸς, 1 1 οὐρανοῖς (ὁπ, τοις). |. 33, παντα. | περιλυ- 

πος Ῥ. | ἐγενηθη. | 34. ὁ τς. | ΤΤοπι. περιλ, γεν. δὲ, ϑγυ, Ηἶου. | 

ἐ εἰσπορ. οὔ Ῥοδί θεου. | 25. τρημ. | βελ. 1 Τ εισελθ. 10. | 26, 

Τειπα». | 27. Ττῳ θεῳ. | εστιν Ροδί παρα τ. 0. | 38. ὁ Πετρ. | 

αφεντ. τα τὸ, δα, Τ]οῦ.: αφηκ. παντα και Ν΄. | σοι δὰ": αἀά, 

τι αρα εσται ἡμιν Χπ'ι || 99. ὅτι Χπι οπι. Ν”. Τη γυν.η 

αδελφ. η γον. | ἴ εἵνεκεν. || 80. ὁς ουχι µη ΒΝ. | { απολαβν. | 

81. "Ἱερουσαλημ. | 85. επαιτ. || 96. τι αν] {7 οἵ), αν. 

ΡΡ. 954, 305. Ίμο, πν, 87---χῖν, 19. 

ΧγΠΠ, 97. απηγΥγ. δε αυτῳ ἴδοι: οἱ δε απηγγ. Ν΄. || 38. Τησου. | 

89, προάγοντες. { επετιµων. | σιωπησφ. | αυτος δε] ὁ δε. | 
εκραζεν Ῥ. | τὖ. | 40. Έδις. | ὁ τς δᾶ Απ. ϱ. | 41. Ἡ οἵ. 
λεγ. | 48. αυτῳ Ἀνὶ: τον Ν”. | κὶκ. 9. Τ] και ην. | 8. ηδυν. | 

4. προδρ.] αάά, εις το. | συκοµορεαν ΒΝ. | ἵνα ιὸφ Ν': του 

ἴδειν δὰ,  εκειν.] οπι. δι’, | δ. 1 οπι. ειδ. αυτ. και δὲ, Τε. | 

7. παντ. | ανδρ. ἁμαρτ. | 8. Ζακχ.] Ῥϊίαοαι, ὁ. 1 τα ἡμισια 
ὮΝΩ (-σεια 3). | µου απίθ των ὑπ. τοις. | ἦτ. πτ. δῃΐε διδ. | 
9, ὁ το. | τῳ] οπι. εν. | οπι, εστιν Ν: Ἰαδ. δὲο, |. 11. αυτον 
Ῥοβὺ Ἱερ. | ὅδοκειν αυτους δε: δοκεῖ αυτοις 8". | μέλλει Ροδέ 

του θεου. 

ΡΡ. 986, 337, Ίμς, χὶκ. 13--.- 98, 

χὶς. 18. εν αἰ. | 16. δεδωκει. | γνοι. 1 τι διεπραγµατευσαντο 
(οπη, τις). || 16. δεκ. προσ. μν. | προσηργασα (810) δὲ: προσειρ- 

γασατο ἃ'". | 17. ευ. | αγαθε] Ῥοδί δουλε, || 18. κυρ. Ῥοεί ἡ 

μν. σου. | µνα] µνας Χπ. |. 19. {{ καὶ συ επανω γινου. | 20. 

ὁ ἕτερος ἂδ5": ὅτερος 83. | µνας Ντ: µνα ΧΝ. | 39. λεγ.] οἵη, 

δε. | 35. µου αΠίο το αργ. | επι] οὔ. την. | καγω. | ελθων 

ἃελ: αζά, ουν ΝΑ. | αν αυτο επρ. | 25. ειπαν. | κυριε Β'. | 

96. {7 ΟΠ1, γαρ. | ὑμιν δὲν: οπι, ΧΑ. | Τ]οπι. απ αυτου δ ἢ: 
Τ1α0. δν, |. 27. Τ τουτους. | } θελησ.] κατασφαξετε.| Τ αντους. 

ΡΡ. 338, 959, μας, χὶς. 28---43, 

χὶκ. 99. Βηθφαγη Ὦδ. | ἐ Ῥηθανιαν Ντι Τ] Βηθανια ΝΑ. | 
Ώλαιων Β" (να). | Τοπ. αυτου. | 80. λεγων. [ λυσ.] ἐῇ οπι. 

και. | αυτον Ἠῖς, |. 8]. ερειτε] οπι. αυτῳ. | 81. Άυετε δὲ" οὐ ο: 

αάά. αυτον δον, | οπι. αυτῳ 8. | 88. ειπαν. | 84. ειπαν. | 

ὅτι. |. 95. επιριψ. | αυτων. | τα ἵματ. Β. | επεβιβασαν. || 36. 

Ἰ αυτων. | 37. ἡ ἠρξαντο. | πασων. | 88. οἵῃ. ὁ ερχ. δὰ": Ἠαῦ. 

δδον, | βασ. Ντ: Ῥταςπι, ὁ δὰ, [ἐν ειρ. δὰ: ειρ. δος, | Τειρ. 

Ροδἱ εν ουρ. || 39. ειπαν. || 40. Τοπ. αυτοις. | Τ ότι Ρ:Ν. | 
σιωπησουσιν ὮΝδ. | Ἰκραξουσιν. | 41. αυτην. | 45. Τ]καισυ 

Ροβί ταυτῳ. | εν τῷ ἡμ.] Τοπι. και γε: ΟΠΠ. σου, | ειρ.] {{ οπι. 
σου. 

ΓΡ. 840, 841, Ίμπο, χὶς. 48---κχσ. 9. 

χὶκ. 49. περιβαλ.] παρεµβαλ. | οπ. σε 239 οἱ 9 ΝΕ (30 
αι) : Ἰαὺ. ἂν, | 44. επι λίθον. | εν σοι 90 απίο ανθ᾽ ὧν ΒΝ. | 45. 
πωλουντας] εἶπο δα, | 46. 7 και Ῥοδέ γεγραπται Νπ: οπι. δὰ" 

(οπῃ, ὅτι δὲ). 1 Τεσται ὁ οικ. μ. οικ. πρ. ἃ.: Ο0ΠΙ, εσται (οἱ 

εστιν) ΝΑ. |. 47. οπῃ. ἱερῳ οἱ δε. | και οἱ γρ. | λαου δὰ Βπ. ϱ 

(απίο 'λαον Πας Ω.). | 48. εὗρ. | ποιησωσ. | ἴ εξεκρεµετο. | 

κν. 1. ἡμ.] οτη. εκειν. | αρχ. | και οἱ. || 2. και ειπαν. | πρ. 

αυτ. ] ΤΓΡΓΔΟΠΙ, λεγ. [εἰπὸν ἡμ. δὲν οὐ 5: οπι. δὰ δι [ 8. αυτους Νπ: 

-τον 8. | λογ.] οπι, ένα. | 4. βαπτ.] πάά. το. | 5. συνελογι- 
ζοντο. | ἑαυτοὺς 3: αυτους ΧΝ. | ὅτι. | οπ. ἡμιν. 1 διατι] 

ο], ουν. | 6. } ὁ λαος ἀπ᾽, | 7. μὴ δὰ: οπι. δὲ δ, | ειδ,] οι. 
αυτους. |. 8. ὁ τς πι οσα, ΝΑ. [ 9. οπι. λέγειν δὲ δ; Ροδί λαὸν 
δὲν 1 ανθρ.] οπ. τις. | ανθρ. εφυτ. αμπ. 

ΓΡ. 849, 349. Ίο. χχ. 9---28. 

εζεδοτο Ντι Ὁ εξεδετο 9”. | καν. ΒΞ, | 10. και 

1040 
κκ 9. 
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καιρφῳ. | καρπου του 8: οπ. Ν΄. | ὅωσουσ. | {{ εξαπεστ. 
αυτ. δειρ. δ, |. 11. προσεθετο ΝΑ: εθετο 5. | { ἶτ. πεμψ. | 

19, προσ. τρ. πεμψ. | και τουτ. || 18. τι ποι. Β2. | εντρ.] 

{ οὔ. (δοντ. | 14. διελογιζ. | προς αλληλ. | κληρ.] δα, 

δευτε, | αποκτεινωµεν. | ἵνα ἡμ. γεν. |. 15. εκβαλοντες. | 16. 

τ. γεωργ. λιν: οπι, δὲ". | ακουσ. δε. | ειπαν. | 19. 7 εζητησαν. | 

Τ οἱ αρχ. και οἱ γραμ. | εγνωσαν γαρ ἵδη: οτη, 3. | ειπεν απίο 
την παρ. | 90, Ἡ παρατηρησ. | ὑποκριν. ὅδ: αποκρι». ΝΑ. | 

λογου ὮΝ, | ώστε, | οἵη, τῷ 50. | 99. ἡμας, || 238, πανουργιαν. 

ΡΡ. 344, 845. Ίο, κκ. 925---08. 
ΧΧ, 93. ΤΟΠ. τι µε πειρ. || 94. δειξ. | οἱ δε εδεξαν αυτῳ 

και ειπαν δὰ" (ειπεν ἃ.3). | 1] οἱ δε ειπαν. | 35. πρ. αυτ. | 
Τοινυν αποδ, | τῳ καισ.] } οπι, τῳ, | 26. ΤΤτου ῥημ. | 27. οἱ 
λεγ. | επήρωτησαν. | 38, Μωσ. | οπι. και οὗτος .. . (νο. 99) 

γυναικα. | ατεκνος ἢ Χλι ατ. ἣν ὅλ, | εξαναστησῃ ὃν. |. 29. 

παρ᾽ ἡμ. ησαν ἑπτα αὖ, δὰ, | 80, ὁ δευτ.] {7 οπη, ελαβεν οἱ 
την γυν. κ.τ.λ. |. 31. ὡσαυτως δοπιε]. | ἑπτα] ποπ αἀᾶ, και, | 

τεκνα] οἵη, τα Ὦ. | και απιθανον. | 82, ὑστ. τα, δὲ δν: ΟΠ], 
ΝΑ: οἷ, παντων δὲ, | και ἡ γυν. ἀηΐο απεθ. |. 58. ἃ ἱπῖϊ, Τεν 

τῷ ουν αναστ. 8" {οπῃ, ουν ΝΕ). | αυτων νι: οπι, δὲ, | εσται. | 
94, ΟΠ, αποκριθ, | γεννωσι και γέννωνται (Ίτοι. Οτ. 108). | 

γαµισκ. ὃὃ: εκγαµιζονται Ῥ. | 85. γαμιζ. | 36. ουτε. | θεου] 

οπῃ, του. |. 97. Μωσ. | θεὸν 1σ.] οπι. του. | θεὸν Ἰακ.] ΟΠ). του. 

ῬΡ. 946, 847. Ίο, κκ. 39---χχὶ, 9. 

χα, 99, ειπαν οὗ αὖά. αυτου. | 40, 7 γαρ. | 41. λεγουσ,] οτη. 

τινες. | Τ ειναι Δ. υἱον. |. 495. Δ Ιπὶέ, οὐ, και. | αυτ.] {7 δὰᾷ, 

γαρ. | ψαλμ. οτη, των. | κυρ.] Ῥόποτη, ὁ. |. 44. αυτ. Ῥοδί κυρ. ] 

αυτ. Ῥο5ί υἱος. || 45. τοις μαθ.] αἀά, αυτ. | 46. εν στολ. πη{ο 

περιπ. | πρωτοκλισ. || 47. οἱ κατεσθιουσιν. | µακρα. {|| καὶ, 1. 

Τ εις το γαζ. ΠΙΟ τα δωρα αὖτ. |. 5. τινα] πος ΡΥάσΠη. πες πα, 

και. | δυο ροςί λ. |. 8. Τ αὑτὴ απίο ἡ πτ. | 4. 7 τοσο ΙΗ οπι, 

του θεου. παντα. [κάλοις ΝΕ οὐ “στο; µεγαλοις δὲν, | 5. 1 αναθεμ. | 

0. ταυτα ἁ ϱ. | οἵη, επι λιθῳ ΝΕ: επιλιθον ΙΤ αὐ, ὧδε. | 

8. {Π οἴῃ, ὅτι. | οπι. ὁ καιρ. ηγΥ. µη. | οπ. ουν. 

ῬΡ. 948, 949. Ίο, χχὶ, Ὁ---97. 

αχ], 9, γεν. Ροδί ταυτ. || 10, επ’. |. 11. Τκαι ἀπίο κατα τοπ. 

{τ λιμ. και λοιμ. | 1 φοβητρα. | απ᾿ ουρ. Ροβί µεγ. |. 13. παντ. 

εφ’ ὑμας ἵδη: ἐπ᾽ αυτους δὰ", | τας δηΐο συν. | απαγ. ΡΝ. | 19. 

1 οπι. δὲ δὲ: Τ αυ. δν | 14, θέτε. | ουν δ: ο), ἐδ, | εν 

ταις καρδ. | 15. Τ αντιστ. ἡ αντειπ. ὮΝ. Ὀγτ, Πίου, | Τπαντ. | 

17. δια το ον. µου Ῥοβὺ ὑπο παντ. | 19. κτησασθε. |. 90. οπι. 

την πηΐο Ἱερ. | Έγνωτε. || 5]. εν µεσφ. | 22. αὗται Ὦ. | οτη. 

εισιν. 1 πλησθ. | 35. ουαι] 1 αἀά. δε. | γαρ ἔλα; δα, εν 

εκειναις ταις ἡμέραις δὰ, 1 τῷ λαμ] οτι. εν. |. 94. µαχαιρας. 

τα εθνη ππίο παντα. | αχρι οὗ. | καιροι εθν.] ποη, 118). και 

εσονται. | 35. εσονται. | καὶ εν αποριᾳ. | ἤχους. |. 20, επερχ. 

δολ; επαρχοµενων Ν”. 

ῬΡ. 500, 50]. 

χχὶ, 27, νεφέλῃ. |. 50. αφ’ ἑαυτων (ΡΙΔΕΠΙ. αὐτῶν ἐξδ: 

83) Ν. οἱ Ὁ; απ᾿ αυτων ὧδ, | εγγυς εστιν ηδη το θερος. || 39. 

ὁπ, αν. | 38. παρελευσονται υἷε, | 54. οπι, δε. |. ΙπΠ. 8. Ίοσο 

έοπι, ΜεἰΠ. Ἁγπηρ. Υ. δ᾽, | βαρηθ. δὲ : βαρυνθ. Με. | Τ αἱ 

καρδ, Ροβί ὑμ. | επιστ. ἐφ᾽ ὑμ. αιῴν. | 83, 85. ΠΠ. 9, Ἱερο (1, ο, 

ΜεΠ. Τετ)’ εἰα,, οἱ ἀε]ο Ππ[τα, |! 35, Έγαρ Ροβί επ. | Τεπεισελ. 
ἃλι ΤΕ ετελ, δν. 90, Τ δὲ, 1 Γκατισχ. δὲ, ΒΥσ, Πίου, δἱς, | 

6 

1ο, χα, ο7-- κκ], 4, 

ΟἿ, 

ταυτα Ὠϊς δν: οπι, ὃν”. | 97. {{ εν τῳ ἱερ. ξιδ, | ΠΠ. 5. Ἱερο 
(σὰ, Ματ, χῖν. 49). ή κκ, 8. Σατ.] οτη. ὁ. | καλ. | 4. αρχ.], 

ΟΠ]. και τοις γρ. | και στρατ. (στρατηγους εἷς Ἑ). | οπι. του ἱερ. | 
Τ αυτοις παρ. αυτον. 

ῬΡ. 352, 353, Ίμιο, χχὶϊ, 6---90, 

ΧΧΙΙ, 5, αργυριον. | 6. οπη. καὶ εξωμ. ΝΑ οὐ ““: ΠΑΡ, δὲ, | 
Έαυτοις Ῥοδὲ ατερ οχ. | 7. ἡ ἡμ. ἃ οὐ Δ (Οὐν}. ἀῑεοτίο: ἀε]ο 

πα). | 31] ΤΤῬταεπι. εν, || 9. ειπαν. | 10. συναντήσει, | ὑδατος 

Νεος οπῃ, 83, | εις ἦν, | 11. λεγει] Ῥίασπι, λεγοντες. | κατα- 
λυμα] πάᾷ. µου, | 19. αναγαιον. | κακει. | 18. ειρηκει. | 14. 

αποστ, ΧΙ: ΡΙΔΟΠΗ, δωδ, Νο: δωδ, δἶπο αποστ. ''. | 18, Τ] οπ.. 

ουκετι. | αυτο. | 17, 18, 19. Τ Ίου οτάϊπο δὲ, | 17. ποτ.] οπη. 
το. | οἵη, τουτο δ; ΠΑΡ, ἃς', εις ἕαυτους δὲ: αλληλοις 8”. | 

18, ὑμιν] δα, ὅτι. | ου µη πιω] } δα, απο του νυν. | γενημ. | 
οὗ, |. 19. εις την] Παῦ. εις Β5 (νά τ). | νου. 90,1 1 ]αῦ, δὲ, | ΠΠ. 

8. αἀάο “(ν14, Μᾷαγοίοπ, νοὶ Τετι, Ματς, ἵν. 40)’, | Τώσαυτ. 

Ῥοδί ποτ. ὃν, Βγ τι Π1οΥ, 

ΓΡ). 354, 885, μὰς. κχϊϊ, 90---36, 

Τοχί. ἈαΙ, 90, 1ηα1Ρ. Ίμεσο καθῆσθε. 

αχ]. 90. ΟΠῃ. καινὴ (Τετί.). 1 εκχυνν. ΝΤ. | Τωει, Υυἱς. 

Ίσσο 6 ααϊ το γοῬῖς”. | 95, Τ τι. | ὁ υἷος μὲν Χ: οἵη, μὲν Ν΄. 

ΒΥΥ, Ῥ δε. Οὐ, ἨΙοΥ, | πορευ. Ῥοδὲ κ.τ. ὡρισ. | 54. οἵπ. και. | εν 

αυτ. ΧΙ εις ἑαυτοὺς ᾿ξ : εν ἑαυτοις Τ. | 25. πὰ}. ροβῦ αυτων 

19 και οἱ αρχοντες των εξυυσιαζουσιν αυτων και ευεργεται 
ΟΠ]. αρχ. των οἱ και ΑΠΙΟ ευεργ. οἱ Ίο. εξουσιαζον- 

τες δα. | 96. γιν. (γεν). Ι µειζ. Ντι: ὁ µειζ. δὲ, |. 27. τις γαρ 

ὁ µειζων δδ" (οπι. ὁ δ). 1 Ἰπ. 14. ἀθὶο " οἵ οπι... ειµι. | ειµι 

Ῥοεί ὑμ. | εν µεσῳ. | εἰμι] ηλθον Ὁ). | 80. εσθιητε. | εν τρ βασ. 

µου. | } καθησεσθε δὰ : {{ καθησθε Ὦ (-σθαι 3). 1 Τκρι». δὶς δὲ; 

Ἡ Ροβὲ φυλ. Β. | ἕΣωδ. (ιβ) δεν: οπι. δας, | 81. Τειπεν δὲ ὁ 

κυρ. Σιμ. 5οπηο] ἑαπίυτῃ, | 89. εκλιπφ. | στηρισον. | 35. ὁ δὲ 

ειπεν. | 84. ου] οἵη, µη. | ἕως. | µε ἃπίο απαρν. | ειδ.] οπ. 
μη. |. 37. βαλλ. ΩΤ. 

καλουνται : 

ΡΡ. 356, 357. Ίωμο, χχὶϊ, 3δ---46. 
τι ΝΝ. | εἰπὸν ἃ: ειπαν Τ. | ουδ. ἐξ: 

Τειπ. δὲ ΝΤ, | βαλλ. ΝΩΤ. || 37. 

τουτο] οπι, ετι δὲ Τὶ | το και. | ἵ και γαρ το Ώδ: καιτογαρ Τ. | 

το περι. | 98. ειπαν ΔΤ | κυρ. δι ὁπ), Ν”. | 89. επορευετο 

ϱ. | και οἱ µαθ.] πᾶ, και Ὦ”. 1 μαθ. οπι. αυτου. | 40, εισελθ. 
Β" (σι). | 41. απεσπασθη δὰ" οὐ 5: απεσπαθη δὰ", | προσηυ- 

ἕατο. | 49. παρενεγκαι. | τουτο ΠΙΟ το ποτ. δὲν. | γεινεσθω. | 

48, 44.] ου). δὲ: Ἠαῦ, Ν οἱ 5, | Ἰπ, 10, πουπα 1, 7 αάάο 'Ττοιη 

Ατιηοηϊ αρ, Νίοοποπι (να). Υἱά, Ρ. 410. σο]. 5. 1. 26.3 | 1ΐπ, 45. 

Ἰερο ’ 319. νὰ. 277). 1 απ᾿ (οπῃ. του). |. 44. γεναµενος. | και 

εγεν. 1 ὁπ. ὁ, | καταβαινοντος. | την γ. | 45. μαθ.] οι. 

αυτου, | κοιµ. πΠίο αυτ. 

ΧΧΙΪ, 96. τινος ὧδε: 

ουθ.. Τ. | 86. ὁ δε ειπ. ἐδ: 

ῬΡ. 808, 359. Ίππο, ΧΧΙΪ, 47---61. 

αχ], 47. ετι] ΟΙ. δε. | αυτους. | 48, ες δε. | Ιουδα ..: ΟΠ], 

Ν3, [ 49, ειπαν. | κυριε (ὁπ), αυτφ). | παταζοµεν Ὦ. | µαχαιρφ. | 

50, ). Ττου αρχ. Πίο τον δουλ. ΝΤ. | το ους Απίο αυτου. | 51. δε. | 

ὁ τς. | τ. ωτ.] οἵη. αυτου. || 5». τς] οπι. ὁ ΝΤ. | επ’ 8. προς 

Νά. 1 εζηλθατε. |. 68. Τ αλλ). 1 εστιν δηΐο ὑμ. δν οπη, 83. | 

54. 1] οιη. και εισηγ. οἵη, αυτον. | τὴν οικ. | 55. Τ περιαψ. | 

εν μέσῳ. | συγκαθ. (συνκ): ΟΠ1. αυτων. [ εν μεσ. | 57. ἡρνησ. 
οπι, αυτον. | ἔ γυναι Ρο8ὲ αυτον. | 58, βραχυ δὰ" οἱ 5: αάά. 
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παλιν 8. | έφη. | 59. ην δὲν: οπι. δν”. | 60. τιλεγ. | αλεκτ.] 

οτο, ὁ. || 61. Ἱπ. 8, Ἱορο ὁ Πετρος κυριε Έ". | {{ ῥημ. 

ΡΡ. 360, 961. Ίπιο, κκ, θ]---«κ], 6, 

κκ, 01, πριν] Τοἵη, η. | σημ. Ῥοδί φων. | 69. οπι, ὁ Πετρ. | 
63, αυτον, | ενεπαιζον (-πεζ.) δν: -ζαν 3. | 64. ὁπ. αυτον 

ετυπτον αυτ. το πρ. και. | επηρ.] αἀά. αυτ. | 66. ἡμ. εγεν. | 

πρεσβυτερειον ΒΤΥ. | απηγ. | αυτων. || 67. ειπο». | ὁπ), ὑμιν 

: Ἰαῦ, Νο] 68, εαν δε] οπ). και ΝΤ. | 1 οτη, μοι. 1 {{ ὁπ]. 

η απολυσητε. || 69. νυν δε, | Ππ. 6, ἄε]ο Ὦ. | 1π. 8, οἵη. τ. θεοῦ }, 

Οτῖφ. πι. ὃ. 910 (ποπ οδὲ εοΠρίιπη α ἀεπίγὶς 1)εἰ, δεᾷ αριὰ 

οπ1Πος ογαηρο]ἰδίᾳς αἲ ἀεπίγαπι υἰγίμῖν οἱ ποη δὲ αἁ ἁῑθαπι 

Πεἵ). || 70, ειπα». | δε. | ΤΙ]. ειπαν. | χριαν εχ. µαρτ. [ αχ, 1, 

ηγαγον, | 39. εὕρομεν δὰ : ευραµεν Τ. | ἡμων (Ροβί εθνος). | 

ΤΟΠ Δ4ᾷ, και καταλ. κ.τ.λ. | φορους Καισ. δι, ΝΤ. | και λεγ. | 
ἡ ἑαυτ. |. 8. Πρωτ. | εφη] λεγει. | 5. τες Ροβῖι απάτη ὅτι ἴῃ 

Τ ἀο[αῖθκο οοπβοί ΤΙΒΟΠ, | λαον] οχλον. | οπι, διδ. δὲ, (4616 
οι). | και 8Πίθ αρζ. 

ΡΡ. 362, 803, Ίμπο, ΧΙ, 6---95. 

αχ], 6, {Π οἱ, Ῥαλιλαιαν. | ὁ ανθρ. Ῥαλ. Β΄", || 7. προς 

Ἡρ. οντα κατ᾽ (510) αυτ. | ταυταις ΧΑ: αυταις 8”. |. 8. 01]. 

δε δὰ": ΠΑΡ. 8ο, | εξ ἵκανων χρ. 1 θελ. ροεί εξ ἵκ. χρ. | οπη, 
πολλα ΝΤ, | 9. οτι, δὲ δὲ", ]. 11. δε] τε. | οπι. αυτον 10 δδῈ: 

Ἠπο. (ροβί τε) Ν'.. | ὁ Ἡρ.] 1 Ῥταεπι. και ΝΤ. 1 Τοπ, αυτον 
(ρορέ περιβ.). | ανεπεµψεν Ἀ'.: ἔπεμψεν 8. |. 19. ὁ τε Ἡρ. 

και ὁ Πιλ. | προυπηρχον ἃ": -ντο δὰ, | αυτους, | 14, ουθεν 
ΝΤ, 1 Τοπ, κατ’. |. 15. Ἰἴη, 1. Ἱορο ανεπεµψα. | {{ ανεπεµψεν 

γαρ αυτον πρ. ἡμας ὮΝ. | 17. αναγκ. δε ειχεν απολ. αυτοις 

κατα ἑορτην ἕνα. | 18. { ανεκραγον. | τον Βαρ. | 19. βληθεις] 

βεβληµενον δὲν οὐ“: οπι. 8”. | εν τρ φυλ. | Το. αναγκην 
κιτ.λ. | 90, δε. | αἀά, αὐτοῖς ΝΤ. |. 951. σταυρου σταυρου, | 

99, εκειντο. | στανρωθηναι. | 7 οὔ), και των αρχ. 

ῬΡ. 364, 905. Ίμας, κκ, 94-97. 

ΧΧΙΝ, 94. και Πιλ. επεκρ. |. 95. ὁπ. αυτοις. | φυλ.] οσα. την. || 
96, { απηγαγ. Ν: Τ] απηγον Τμ. | Σιμωνα τινα Κυρηναιον 
ερχοµενον. | φέρειν δὲς (αιρειν 8): οπι, 83, || 97. οπι. αἳ | 
οἵη, και, | 98, τῷ ειπεν] Ῥχασπῃ, ὁ ΝΔ: οπι, ὁ δὲ” οἱ “Ὁ, | 99, 

χ ἡμ. ερχ. | ο], αἱ 19. | αἱ κοιλ. | εθρεψαν. | 80. αρξονται. 
πεσατε ἴδ": πεσετε 3. | 81. Έτῳ ὑγρ. | 33, Ἰ δυο Ροδί κα- 

κουργ. | οΠ1. συν αυτφ] ἄοϊο Βυτ, Πϊον, | 58. ηλθον. | καλουμ." 
αριστερων. | 84. ὁ δε δᾶ ποιουσιν ΝΑ οὔ ; Ίορο «Ιτοῃ. 910, (Υἱὰ. 

198, 207)”: οπι, δὲν, | ελεγεν. | Τκληρον. | 85. εξεµυκτ. δε (οπι. 

και). 1 οπ1. συν αυτ. | ΤΤ του θεου ὁ εκλ. | 86. 1 ενεπαιξ. | και 

οἱ] οπι και. | οξ.] οἵη. και, 

ΡΡ. 366, 367. πιο, καί, 7-49. 
αχ], 87, ει συ ει. | 58. {7 οπι, επιγεγρ. | (11) γρ. Ἠλλ. Ῥωμ. 

ἛἜβρ. δὰ" οὐ ο: ᾖοπι, δέος, | 1 ὁ βασ. των Ἰουδ. οὗτος. | 839. 
εβλασφηµει Β. | ΒΔ. αυτον Ὦ. | Τλεγων. | ουχι. | 40, επιτιµων 
αυτῳ εφη. | οὐδὲ ντ: ου 83. | ει. | 41. αὖ ΠΠ, ] και. | 45. 

10] Ῥταετη, τῷ ὃξολ: οπι, ἂν”. | µου] οπη. κυριε. [ Τεν τῷ βασ. 
σου, |. 48, Ἡ οπι, ὁ τς. | 7 σοι Ῥοβί λεγω. | μετ᾽ εµου ΑΠΙΟ εσφ. || 
44, και ην Ὦδ. 1 Τοπ, ηδη. 1 ώρα ὧσει. 1 και 20 Νι ΟΠ), 
3, ἐνάτης. || 45. Ττου ἡλ. εκλιπ. | Τεσχ. δε. | 46. φων. µεγ. 

Ἠ]α, 1 παρατιθ. | Ττουτο δε. || 47. ἑκατσνταρχης Ν΄: -χος πι - 

, Τεδοξαζ. 1 οντως] Ῥίποπη, ὁτι. | 48. επι] εἰς, | θεωρησ. | οἴῃ, 

ἑαυτων, | 49. γν. αυτου. | Τί αἀἀ. απο. γυναικ, Ἰ ΠΟΠ ῬΙΒΘΠΗ, αἱ, 

ῬΡ. 568, 509. 

ακΙ], 49. συνακολουθουσαι. | 50. ανηρ 80] Ῥταεπι, και. | 

και δις. Π 51, (11) συνκατατιθε. 1 ὑς] οἴῃ. και. | προσ- 

εδεχ.] οἵη, και αυτος. | 58. καθ.] οἴη, αυτο. | αυτον ἨΝ. | 

Τουδεις ουδεπω. |. 54. παρασκευής. | και. | 55. αἱ γυν.] γυν. 

(απίη, [ {7 αυτ. Ῥοδί Γαλ. | 56. παῦ. μὲν Ῥ. ΙΙ χαῖν, 1. 

ορθου. | βαθεωςο. | {7 ηλθ. Ῥοδί επι το µνημ. | µνηµιο». | 

Τηλθο». 1 οἵι. και τινες συν αυταις. | 8. εισελθ. δε, ἰ ουκ. | 

του κυ. | τὸ. | 4. απορ. | ανδ. ἀπίο δυο, | εσθητι αστραπτουσφ 
δὰ, (Ορίᾳ. 1. 691.) |. 5. τα πρ. | ειπαν. 

Ίππο, κχΙ, 49---χχῖν, 5. 

ΡΡ. 970, 371. πο, ΧΧΙΥ, ὔ---90, 

χχῖν, 6, αλλα. | ὅτι δει Ροδί τον υἱ, του ανθρ. 83: απίς δὲ. | 

9, παντα δηίο ταυτα. | 10. Τησαν δε. | Μαρια 19] Μαριαμ, | 

Ίωαννα. | ἡ Τακ, | ελεγ.] οπι. αἱ δὰ Ἐ: Ἰαῦ. δε. 11. ταυτα. | 19. 
1 Μαὺ, γον. ὅδ, |. οπι, κειµ. | ΟΠ. μονα 8: Ἰαυ, δν, ἢ 18, 

1Τ1σ. πορ. Ροβί ἡμ. δὲ (ἢ οὔ) 5 οἱ ᾿ς (ησ. δε πορ. 3). | ἑξηκ, 
ῬτΒΘΙΗ, ἑκατον. | 15. και αυτος Βὸ (Τ15οί, σοπη.: “Β2) ἵπ ποῖ. 

5.ᾳ.): αυτους (οπι, και) Β3. | 17. { καὶ εσταθ. | 18. εἷς} οσα, ὁ. | 

ΟΠΠ. εξ αυτων. | ονοµατι. | Ἱερ.] οἵη. εν, | ουκ εγνως] Ῥτβοπῃ. 

ταυτα. |. 19. ειπαν. | Ἱ Ναζαρηνου. | λογ. και εργ. | 30, 

παρεδ. αυτ. 

ῬΡ. 975, 875. Ίο. κχὶν. 90---56. 

πχῖν. 91. ἐλπίζομεν ἃ: ηλπιζαμεν Β. | αλλα γε και. [ἄγει ΝΑ: 

οπι. δἱ3.| ήΤοπι. σημ. | 35. γενομ. | ορθριναι. | 28. ηλθον. | 94. 

Έ και αἱ. || 57. Μωσ.| προφ.] αάά. και.] διερµηνευειν Ν: Τ-ευσεν 

Ἠδυ, 1 τι ην. | ΟΠ. πάσαις. | 1 ἑαυτου. | 38. προσεποιησ. | 

πορρωτερω. |. 39. Τ ηδη Ροδί κεκλ. | 80. λαβων] Ῥταθπι, και, | 
ηυλογ. |επιδιδ.] εδιδου. || 31. διηνυχθησαν ΧΙ διηνυγησαν ΝΑ.| 

και επεγν. αυτ. Νλ οί": οπι, ΚΑ. | 82. ειπα».| Τεν ἡμ.} ὁδῳ οἵη, 
και. 1 διήνυγεν. | 88. ηθροισµ. || 84. οντ. ηγ. ὁ κς. | Σιμ.] 

Ῥταοπη. τῷ. || 86. οπ1. ὁ τς, | εν μέσῳ. | και λεγ. αυτ. εἰμ. ὑμ. 

ῬΡ. 574, 875. Ίο, κχὶν, 96--ὔ5. 

χχῖν, 97. πτοηθ. δε] φοβηθεντες δε. | 38, } διατι. | ταις κ. | 

89. τους ποδ. μ. και τας χ. µου. | ὅτι εγω εἰμ. αυτ. | πνευμα] 
ΠΟΠ δ. και. | σαρκας και ἈἨ: σαρκα και Ἀὶο"Ι και σαρκας 

(τει, 294.) |. 40, 1 πᾶ}. νογ. δν, 1 εδειξ. | 4]. απο της χωρας 

ο, 1 ενθαδε ιν: ὧδε δ ἢ, | 49. Ἰπ. 7. Ίοσο εφαγε. | Ἠ οι. 
και απο µελ. κηρ. δὰ, ΟΥίσ. Ἱ, 884 (να). |. 44. προς αυτ. | οπι. 

µου Ῥοδίέ λογοι. | Μωσ. και] ὁπ}. και. | εν δὲ, Β}.Ηἴογ, | Ίτοις 

προφ. δ. ΒΥτ. Πίου, | 45. συνιεναι ἃ: συνεῖναι Ὦ. | 46. οἵη, 

οὗτ. γεγρ. και πιο, "Ἱεορῃ, δή. ἵν. 9: οπ1, και οὕτως εδει ἐξ, 

Βντ, Πίου, «Πρ. 277 (ἀεῖο βαρτα). | 47. 1 εις αφ. Χ: και αφ. 

Βγτ.Η]ογ. | αρξαµενοι. | 48. ὑμ.] οπι, δε δὲ, Βγτ.Ηίογ, | Τ ἐστε 

απίο µαρτ. | 49, καγω (01), εδου). | εξαποστ. Ἀν.: αποστ. ΝΑ. | 
οπ], Ἱερ. | Τ εξ ὑψ. απὶο δυν. |. 50, αυτ.] οπ., εξω, | προς. | 
ηυλογ. |. 51. και ανεφερ. εις τον ουρ. δὲν, ΒΥτ.Πίος: οπι. ΝΑ. | 
δῶ. µεγ. Β”, [. 68, Τ οπα. αι», και 8. Βγτ.ΗΙοΥ, [ ΟΠΠ, αμην. 

βυῦβοῦ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

ῬΡ. 370, 377. 40. Ἱ. 1---]4. 

Ίηδος, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ἐδ, {{Π| 1, 5. οὐδὲ ἐν δδδ; ουδεν δν. | 

ὁ γέγονεν οππι 5044. οοπῇ, | 4. ην 19] ΤΠ εστιν. | των ανθρ. Ὁ". | 

δ. αυτο Ὦ ("Ἠποο]π. .. που πἀοδί που ππαπαπα αοταί,) Τίδοι.). | 

6, ονοµα αυτφ] Ῥτασπι, ην ὅδ: οοπίτα Ἀοοτ, |. 10, δι αυτου 

δια; δι’ αυτον ΝΑ. | 19. οπι, δε ὅυυ. Πίος, «μγ. 200. (ἀοὶο 

ΒΙΡΤΗ). | ελαβον. | ουδε εκ θελ. ανδρ. Β" (οπι. εκ 85: ΠᾺΡ. 

Ἠ28:3). 1 εγεννηθ. 8: εγενηθ. Ὦ. 

ΡΡ. 378, 379. δο, ἵ. 14--96, 

1. 10. λεγ. δὲ: ὁπ. δὰ δι [ ὁν εἰπὸν 8.3: Τὸ εἰπὼν ΠΝ3: ΟΠ], 

δή, | εμπρ.] Ῥιαοπι. ὃς ΝΕ: ποπ ὃν, || 16, ὅτι. |. 17. Μωυσ. | 

χυ ὃξε; οἵη, δὰ, |. 18. µονογ.] οπι. ὁ ΝΕ: αὺ, 3, | θεος δὲ, 

γΥπἱοπήπίαηί αρ. Ίγεπ, 40 οὐ Οἶωπ, 968 (άο]ο ΄ Έτο,,.ν 9683. | 

σο. 2, 11π. 96, Ἱορο “768.” | 60]. 3, 11η. 80, Ίορο “1, 911. | οπι. 

ὁ ων. |. οπατηγ]ί α. ] πᾶᾶο “(σοη, Τεν. Ῥτας. 8. 10. 21. Λἴουαι. 

Ττίη, 18: Ἱέοπα 83)’, [ αάά, ποΡῖδ ο. ΥΓ. Πίου, || 19. 1 οπῃ. πρ. 

αυτ. 1 Άευειτας. | επερωτησωσιν. || 90. οτη. και ωμ. 90. | εγω 

ουκ εἰμι. |. 21. ἡρωτ. δὰ οἱ 5: επηρωτ. 83. [ οΠ1, αυτον 83: μαὺ. 

δα, 1 τι] Ρίασίη, παλιν. | ὁπ]. συ. | και λεγ.] ὁπ}. και. | ὁ 

προφ. Νε: οπι. ὁ δὰ", | 99. ειπον. | ουν ΒΝ: οτι. ο, |. 94. 

απεστ.] οπι. οἱ ἐν: Πα, Νου (α2), |. 950. οἵη. και ἡρωτ. αυτον. | 

ειπον. | οὐδὲ ὑὈῖν ΝΤΟ, | Ἡλιας δὲ : Ἠλειας Ῥυ, [ ὁ προφ. | 36. 
απεκριθη ἴδ: απεκρινατο (ρΥδοιη, και Ὁ') ΤῸ, |. εν ὑδ, ὅδε; εν 

τῳ ὑδ. ΝΑ. | Ίορο ΄ µεσος] { αάά. δε’. | οπι, δὲ ΝΤΟ, 1 { στηκει 

ΤῸ; ἑστήκει δὰ, 

--ν 
οι 
1) 

ΡΡ. 380, 981. 40. 1, 26--41. 

1, 27. ΟΠ. αυτ. ἐστ. ΝΤυ, ΟΥγίᾳ. 1. 586 οοἳ, | Τὸ οπ. δέκα: 

Τοπ, ὁ δὰ κι, [. Οτίᾳ. Ἱ. 586 σοᾷ. «1ργ. | ΟΠ. ὡς εµπρ. µου 
γεγ. ΝΤ: οτι. ὡς α.6. Ογρτ. 298. | ΤΓοιῃ, εγω δὲ τ Τ Πα. (ροςυ 

ουκ εἰμι) Τὸ, | 28, εγεν. απίο εν Βηθ. ἐξ, α.ὐ.ο. | Βηθανιᾳ 3. 
Τ]ιοῦ. (Ίω1ρ.): Βηθαραβα ΝΝ: Βηθαβαρα Τὴ; Βηθαβρα Λιπη. 

(άε]ο 6αργα) ἰοβίο Ταρατάτο, | Τορδ,] αἀά, ποταµου. | ὁ απίο Τωαν.| 

99. οἵη. ὁ Ἰωαν. | 50. ὑπερ ΝΕ: περι ΝΟΤΗ, |. 81. ὑδ.] οπι. τῷ 

ΝΎ, |. 32, Τωαν.] οτη. ὁ ΝΤΟ. | λεγων δὰν ; οπ. δὲ", | ότι] 

πάά. εγω Τὺ, 1 ὡς ΝΤΟ, | καταβ. Ροβῖ περιστ. δὲ, α.}.6. | εκ του 
ουρ. | και ἐμεινον} και μενον δ. ύ.6. || 35. και εγω. | ὑδ, ] ρτποπ. 

τῳ. | τῳ πνευμ. τῳ Τὴ (νάι). 1 οἵπη, και πυρι. | 84. ὁ υἷος του 

θεου Ἀ93: ὁ ἐκλεκτὸς του θεου δὰ", || 30. Ἰωαν. ] Ῥνασπη. ὁ δὲ ΤΡ, | 

30, οἴῃ, ὁ αιρ. τ. ἀμ. τ. κ. |. 97. οἵ, και 10 η: πὰ}. ον. ] 

1 οἱ δυο µαθ. αυτου ἃ: {7 οἱ δυο αυτ. µαθ, ΤῸ, |. 88, δὲ ΝΑ οιν 

ΤΟ; οπι. 8. | ακολ.] οπ. αυτῳ. | αυτοις ἃν: οπη, ἐξ, | 
ειπο», | ῥαββει. | λεγ. µεθερµην. ΔΙ λεγ. ἑρμην. 3. |. 50. 

οψεσθε ΤὉ: ἰδέτε δὲ, 1 Ίηλθον δὲ ΤῸ, 1 ουν δὲ (ΤῸ) (και ηλθ. ουν 
τν, Θντ, Η]ος,). 1 ειδον ΝΤΟ, 1 εµεινον Ῥὶ | ὡρ.] οπι. δὲ δὲ ΤΟ, | 

40, ην] οπι. δε. | ΟΠΠ. των δυο Τὸ. [ των ακ.] ΟΠ. των ἐξ": 
Ἠπὺυ, 8.3, |. 41, πρωτον ΤΟ: -τος 93, 

ΡΡ. 382, 388. ὅο, 1, 41 --ἴ, 9. 
ἱ, 41. Μεσσ, ΝΤ, 1 χο] οπι. ὁ. | 45. ηγ. οὔ. και. | αυτον 

Ἰαῦ. Ὦ. | οἵ, δε, 1 Τ ΤἸωαννου δὲ : ΤΗ Τωνα 0, 1 48. ηθελ. 7 οπ, 

ὁ τς. 1 ὁ τῷ Ῥοδὲ αυτῳ δὲ (οἴῃ, ὁ δὲ"). Π 41. Φιλ. 7 δε ὁ δα: 

οπι. δ”. | Βηθσαιδα 8: -δαν ΧΑ. [ οπι, ἐκ ΝΑ οὐ “ὃ: αυ. 
ὅλο |. 45. Μωσ. | υἱον] Τ οτη. τον. | του Ἰωσ. | Ναζαρετ. | 
40. και αἳ ἹΠπῖς,] οπ. | Ναζαρετ. | τι αγ.] αγ. τι. | Τοπι. ὁ 

απίο Φιλ. |. 47. ειδε’ ἔδει: ἰδὼν {οἩ. και απίο λεγει) 8”. 
σ.ῦιο[) 1]. | Ἡ ὁ τς. [ αυτου ὅδε: του Ναθαναηλ ἐδ, | 
Ίσδραηλειτης ὃ Ἠ]ο τν 6οπιρο: οχο, Το, Ἱκ. 4 (-σρα-) οἱ 9 Όο, 

χί. 95 (-λιτ-): Ίσραηλειτης ορηβίππίον Ὦ οχς, Δοί, Π. 22: ΠΠ, 19 

(-στρ-). | 48. ὁ τς. | 49. Τοπι. αυτφ. | Ναθ.] πα, και ειπ. | 

ῥαββει, | ει ὁ βασ. |. 50. ὅτι απο ειδον. | µειζονα. | οψῳ. | 51. 

ΟΠ. απ᾿ αρτι. | ανεφγ. δ": ηνεφγ. δὰ". {Π||{.|1. τῷ ἡμ.τν 
τρ. |. 8. και ὑστερησαντος οινου λεγει Ν': και οινον ουκ ειχον 

ὁτι συνετελεσθη ὁ οινος τοῦ γαμου ειτα λεγει 8". | οινον ουκ 

εχουσιν ἔδου: οινος ουκ εστιν ᾿ξ, | και 80 Ππῖε.] Ἰαῦ. σος οἱ, 

δή οὐ «Ὁ, [ 56. ὁ τι] ὁτι ὁ, |. 6. λιθ. απίο ὑδρ. | Ἰαῦ, κειµεναι Ρο5ί 

Ιουδ, Νς: οπι, 3. |. 7. λεγ.] Ρίποπ, και. || 8. οἱ δε ηνεγκ. 

ΡΡ. 384, 385. 70. ἴ, 9-95, 
Π, 9, ποθεν] που Τὺ, |. 10. οἱ. αυτῳ. | Ττοτε ἃ.: ΤΤ οιῃ. 

ΝΑΤὺ, σὺ] αάά. δὲ δὲ : οπι. Τὸ, |. 11. αρχ. Τὴ: Ῥϊαθιη, την 

ἐδ 1 ἐν Κανα. | Γαλ. Νν: αάά, πρωτην ΝΣ. [ αυτου ἂν: οἵη, 
δὲ, [εις αυτ. οἱ µαθ. αυτ. 8.1: οἱ µαθ. αυτ. εις αυτ. 993. | 19. 

Καφαρν. ΝΤΟ. | αδ,] πάἀ, αυτου δὲ : οτι. Τὸ, [ οσα, και οἱ µαθ. 
αυτου ὃ (οπ]. αυτου ΤΡ να(τ.). | έμειναν. | 18. και εγγ.] εγγ. 

δε (οπη. και). |. 14. βο, και προβ. δδολ: και τα προβ. και βο, 

δν, 15. και ποιησας δε: εποιησεν ΝΑ. | παντ. δε; ΡχᾶδΙη, 

και 83. | τα τε] οτο. τε ἐδ" οὐ “ὃ ; τα και ἐδ, | τα κερ. Τῦ: 

το κερ. ὃν. | κατεστρέψεν. | 16. μη] οπι. και | 17. εμνησθ.] οἨι. 

δεΝΤὺ, | εστιν Ἰϊο. | καταφαγεται ΝΤυ. |. 18. εἰπὸν δὲ ΤΡ, | 19. 

ας] Ῥναση, ὁ. Ι Τεν τρ. ΝΡ. | 20. ειπον. | τεσσερακ. | 1 οικοῦ. 

Τὺ, 1 εν τρισ.] οπῃ. εν δὲ, α.ο. : Ἰαὺ. Τὸ. [ἐγείρεις Τὸ, ὅ.ο, | 

91. αυτου δν: οπι, ΧΝ. | 95. ελεγ.] οπι. αὐτοῖς ΝΤΗ, | ὁν 
ΝΤΟ, | 98, τοις δηΐο Ἱερ. δ ΡΤ, | Τεν τῳ ἑορ. ΡΤ, 24. 

το] Ῥγαστη. ὃ δὲ: οπ, ὁ Τησ. Τὺ, 6. | αυτον 19 8: ἑαυτον ΝΤ. | 

ΟΠ], αυτον 5’. |. 95. οπι, ὅτι ΤῸ, | ου χρ.] χρ. ουκ. 

ΡΡ. 386, 587. ὅο. ΠΠ, 1---19, 
Τοχ!, 8, 5 πιατςσ. Ῥο5 εἰσελθεῖν ἴῃ νου, ὅ ἱποῖρῖς Ἀντ, οτί, 

ἀπ, 1, ονομα αυτφ] ονοµατι. | 2. αυτ. ΤΟ, 1 ῥαββι Τν: 
«ββει δὰ, 1 δυν. Απο ταυτ. τα σημ. ΝΤΟ, | 8. ιο] Ρποτη. ὁ δὲ : 

οπή, 10, 1 οπι, και ειπ. αυτ. | γεννηθψ] αναγεννηθῳ Νυἱμ. 
ΟΙ. α.ὗ.οι[ᾗ. (οοπαα ὙΥπ]σ. ς..11.). ΙΙ 4. Νικ] Ῥταοπ, ὁ. | 
γενν. 19] αναγεν». α. (3 6...) (οοπίτα ΜΡ. δ. 6. 0).1.).. } γερων 

ων γεννηθ. | γενν. 39] αναγενν. Ν αἱ. ΟΙ. α.ὑ.ε.,. (εοπίτα ΜΕ. 

ο,ΡῇΟ). 5. δας] Ἡ οι. ὁ. 1 οπ). και ειπεν αυτῳ δὰ οἱ ὅθ: Ἰαῦ, 
και ειπεν ἂν. [ἀμὴν υἱ. | εξ ὑδατος και πγευµ. γεννήθῳ. | 

γενν] αναγενν. Ν αἱρ. α. ὗ.ο.ο.[]. οτι Τετ. Ῥαρ:. 19. ΟΥίᾳ. ἴπι. 
τ, 144. ΠΠ, Ε86. 948. ἵν, 488, 484. 560. 661. (οοπίτα Κὶ (Οτίᾳ. 1, 

686.) Ες. Τετ. Απίσι, 59. (Βρὲ. 19.) 6097.). 1 εἰσελθεῖν (οπη. 

ει) δέοι; δειν 8. 1 του θεου δι; των ουρ. 83. | 7. γενν. 

αναγεν». ὐ. οι. (2011. αγωθεν α. [:) (εοπίτα δ ΟἹ]. 6.1. ΗΝ... | 
8. αλλ’. [καὶ ποὺ ΝΤΕ, | γενν.] αναγενν. α. Τον. (οοπίτα Ὑπ]ρ. 
ὁ... [1 ΠΠ]:). | εκ του πν.] εκ του ὑδ, και του πν. | 10. το] 
Ῥταθπ, ὁ. |. 19. επ. πιστευετε Τὺ, [Π 18, Του. ὁ ων ἐν τῷ ουρ. 
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ΝΤΟ, |. 14. Μων. ΝΊν. | ὄψωθ. Μίο, |. 15. εν αυτ. Ἱν. ἵν: εἰς 
αυτ. Χ. 1 {οπ. µη απολ. αλλ’ δὲ Τυ, |. 10, Τ οἵα. αὐτοῦ δν: 

1αῦ. δὲ Τυ, ο), δὰ δι | ἐπ᾿ αυτον Τὺ, | αλλ’. | 17. 

υἷον αυτου] Τ1ο1η. αὐτου Τύ.Θγν.Π1ον, [μοπᾶ. (νά ές: οοπίτα Ίου. 

νι). 18, 11 οἴω, ὃς ἐδ: το 

ΓΙ εἶωκεν 83: 

ὁ λα), 

ΓΡ. 338, 980. Δο, ή, 19---ἷν. 9, 

ΠΠ, 19, οἱ ανθρ. ἡγαπ. το σκοτ. μαλλον. | αυτων ΠΙΟ πον. 

ΝΤΟ, | 90, και οὐκ ερχ. πρ. το φως δν: οἵη. δ, 1 τὰ εργα 

αυτ. ΝΤ", | 91. ὁ ὃε ποιων τὰ τα εργα αυτου 8: θη}, δὰ δ.} τα 
εργα αυτου ἴδον; αυτ. τ. ερ. Ὁ, 1 ειργασµενα 3 οὗ δ: -νον Χ. 
(α.) Γιοίβ.: -νου 1γεη, | 25. γην] αὐᾷ, και οἱ µαθηται αυτου. | 
και εκει] κακει. |. 93. Ἰωαν.] οἵα, ὁ, [ Σαλειμ Τὸ. |. 94. ὁ Ἰωαν.] 

Ἡ οι. ὁ. | 55. ουν ἃπ: δὲ Νΐ. | ζητ. 8: συνζητησις δὰ. | 

μαθ.] ποι «ἃ. των. | Ἱουδαιου γι -αιων 7. 1. 36. ηλθον 

ΝΤΟ, {εἰπὸν δὲ ΤΡ, | Ῥαββει. | 27. ουδεν εαν. | 28, οπη. μοι δὲ : 

παν, Τὸ, 1 ειπον] πάᾶ, εγω ΤΡ (νιν). 1 ὁ ἑστηκ. αυτου και 

ακουων. || 31. ων 8ν.: Ῥτασπι, δε δὲ". | εκ 10 Ἀνλι επι ΝΑ. α.ε. | 

επανω παντ. ἐστ. 50 ΝΑΤΟ: Τοπ, 3. Πε, ο. Με]. 878 (ἀε]ο 
Βαρτα : Ίτοπι. ἀο]ο 7 γέ. 4ο Βαρῦ. 10). Νουαι. 14. | 59. και 80 
1η11.7 οἵη, ἐξ τυ, Θυτ, Πίου. Έλις, Νουαί. | ὁ νι ὃν ΝΣ. 1 Το οπη. 

τουτο ἵὰλ. Νουαί. (οἷς Τονι.): παρ. Το. | 81. διδ,7 {7 οἴῃ. ὁ θεος 

ΚΤΗ, (Ορίᾳ. Πρ. Οταπι. 170). | τὸ πν. Β". (ΟΥἱᾳ. Βρ].). | 836. 

ὁ δε Τὸ οι. δὲ δ ἢ. | οψ. ζωην δὲ οὐ “1: εχει ζωην ΝΑ. | 

επ) αυτον µενει. |] ἵν. 1. 7 ὁ κυριος Ὁν; Τ1 ὁ το Ν. | τη ΒΝ} 

5, το απίο αυτος. 

2ο. ἵν. 5-ἷξ, ῬΡ. 390, 8391. 

Ίΐοχι, ἵν. 15 πᾶσ, Τορο ζΖιέρχομαι 8. τωμαι, 
ἵν. ὃ. παλιν ΕΝ ΤΝ, 1 δ. οπι. ερχεται ἃ Σαμαρειας Ντι αν. 

Χ. 1 Συχαρ ΡΝ. 1 7 ὁ ΝΡ, τῶσ ἢ Ἐρτδοη. τῳ. | 6. ὡς δὲ 

οὐ ὼ; ὡσει Χἱ. | 7. γυν». τις γυν. δὰ, ΔΠεπιρι.Τμοὺ. | πεὶν 83: 

πιειν δν". | 8. απεληλυθ. Ὁ. Οὐ. ὅο. Οοχά. 191. }} 9. οἵη. ουν 

Νο, (και Ἁγτ.Πίον.) αρ. δέοντν (νά τ). 1 πως Πίο 7.1 

πειν ΝΤΟ: πιεν ΥΣ, 1 ουσης Ροεῖ γυν. Σαμ. ἘΝΤὺ: πηΐς 
γε, 1 οπι. ου γαρ... ΒΗ. Υογ. δη: Ἠαυ, Τὸ Μο, ΟΥίᾳ. 1ο. 

Οοτᾶ. | Ίουδαιοις Τὴ. | 10. (σ] οἷά. ὁ ο, [τι ῃδ. Ὑγ5. | 

πειν δὲ Τυ: πιειν ΝΤΕ. | συ αν φτ. Υ“. | πδῦ. αν 20 Ὑγς, 

11. ἡ γυνὴ Το: εκεινη 3. ουτε 5. | οἵ. ουν ἐξ: 

ορ | το ὑδ.το 5". | 12. ο κα δει; -«ζον ΝΝ. | ει Ὑ7..} 

μας Ίακ. γε. | ὁς] ὁστιο. | εὔωκ. νι 1 οπ]. τουτο Ἠ. "Ἔσαι 
αυτ. ὃλελ: ο. αυτ. ΝΑ. | θρεµ. αυτ. 5. ᾗ 15. τς] οπι. ὁ δὲ ΤῸ 

νο, Ἵ 14. ὡς δ᾽ αν πινῃ ἔδολ: ὁ δὲ πινων ΝΤ. | ου μὴ ἂψ. να 

δωσω αυτῳ (ΜΔ). (ὁπ. αὐτῳ δὲ). 1 ὄιψησει δα Τ᾽, 1 δωσω" 35] 

ἡμων 

ΡΣΑΟΠΙ, εγω ΝΤ”. 1 οἵη. αυτῳ 3". ΙΙ 15. 17 διέρχωµαι δὰ": Τερχο- | 

μαι ὅλο: Ἡ διερχοµαι Β. | ενθαδε δὰδη: ὧδε δὰ". Ἰ. 1ο. Τό ις Χἱ.: 

Ἐξ οπι, ὁ Ν΄. | 1] σου απίο τ. ανδ, Ὦ: Τ}ο8ἱ δὲ. | 17. και εἶπεν 

ἔξει, οπι, δὲ”. | οπι. αυτφ. | 1 ανδρα 15 ππίο ουκ εχ. | 1 ειπες. | 
εχεις δὰ, Ἁγτ.Πίος, | 18. αληθως. | 19. κυριε δν: ο, ἐδ, | 

90. τῷ ορει ἃπίο τουτῳ. | ΟΠΠ. ὁ τόπος. | προσκ. δ δει. 

ῬΡ. 392, 9985. ὅ0. ἵν, 21---58. 

ἵν. 21. πιστ. μοι δπίο γυν. ἐξ, ἄγ, ἩΠον, 1 πίστευε. | 

νησουσι Εικ. ΊΠοομ. (811.) ἵν. 53..} 38. αλλα, | αυτον ξοι: 

αυτῳ δὰ, ᾿ 24. Τοπ. αυτου ΝΕ; ἸΠαῦ, Ἀ, 1 καὶ αληθ, 85: 

αλήθειας ἐὰ". | δει] Ῥοδίπροσκ. δὰκ : απίο δν. | 15. οιδα ἐὰ“: 
οιδαµεν ἔδει, | Μεσσ. | αναγγελει δδδα : ἀναγγέλλει δὰ. ἁπαντα. | 

ο). επι δε: εν 5, ΜΔ. αυτου Ὦ. 1 ηλθον δι επηλθαν 

προσκυ- | 

| 83, 1 εθαυµαζον. | ειπ.] Δ, αυτῳ ἐξ, Ῥγτ. 11ος, 

ΜᾺ. | 

|. 39. 1 ἅ.} 
30. εξηλθ, (οπι. και): αάά, ουν. | δΙ. εν] οτη. δε.  ηἡρωτων. | 

ῥαββει. |. 33. ελεγον ουν ἔοι: λέγουσιν Ν΄. | 84. 1 ποιω Χ: 

ποιησω Τ», |. 85. ετι ΝΤ, [ τετραµηνος ΤΟ, | 96. ὁ θερ.] οπι. 
και δὰ τυ, { ἵνα] αλά. και δὲ : οπα, Το, Ι. 87. αληθ.] Ῥτασπι, ὁ 
δὲ: ο]. Τὸ. || 38, απεσταλκα δὲ : απεστειλα Τ». 

394, 395, σου, ἵν, 58 ---ὖ2. 

ἵν. 99. οὐ), ἐξ. Τά. ᾿ 40. ἡ ὡς ουν ηλῦ. 

δ: συνηλθ. ουν Ὁ (βορὰ ἵρτο ὅ, αν γαι, δυθβίια ἢ ὡς ουν 

συνηλθ.). | εµεινεν] αἀά. παρ᾽ αυτοις (οπι. εκει) δὲ, Άντον, 
Ῥαι,Πίον. | δυο ἡμ.] ἡμ. δυο, | 45. τῷὸ τε γυν. ελεγον ἃ.3: και 
ἔλεγον τῷ γυναικι δὰ, | 49. ὑτι ἃ: οτι. Ὦ. ἰ σὴν µαρτ. 83: 

ἡ σὴν λαλιαν ΝΤΟ, 1 ακηκ.] πἀά, παρ᾽ αυτου. | αληθως απίο 

οὗτος δ. Ὑπ]ς.θγτ.Ον. (Π1ου.) ΟµἱΡ. ἵν. 2053 (4616 8ρτα). | δὰ 
βη.] οπι. ὁ χς ΒΝΤΗ, |. 43. και απηλθ.] ο. δὲ Το, |! 44. τς] οπι. 

ὁ. |. 45. ὅτε ἃπ: ὡς 83. | εδεξ. αυτ. οἱ Γαλ. παντα ἃς.: οἱη. 

Νγ. | ἑορακ. δον: οἱ ἑορακ. Ν”. | παντα Ροςί ἑορακ. | ὅσα ὃν: 

ἁ δε Το, 1 ηλθον] εληλυθισαν. | 46. ηλθαν, | οπι. ὁ ες. | Κανα 

Να; -ναν ΧΝ. | ην δὲ Τὺ, | Καφαρν. Τὺ, |. 47. οὗτος Νε: 

οτη. δὲ", |. απηλθ. ὃν:  ηλθὲν ουν ἐδ δ, 1 και ηρ-] ΟΙ. αυτον 

ΝΤΟ, | 48. οἵη. ουν Τὸ. Ῥγτ. Ῥβε τε, (και Ὀγτ.Ηίου.: δὲ δε). | 

49. το παιδιον] τον παιδα. | 50. και επιστ.] ΤΥ οπι. και δὲ Τ᾽: 
(επιστ. δὲ Τ9). 1 ὁν ειπ. αυτ. ὁ τς] του τυ δὲν : του τν ὃν εἶπεν 

αυτῳ ὕδεα͵ | ὃν Τὸ, |. 51. οἵη. αυτου 50. | ὑπηντ. | και ἡγγειλ. | 

οπ1. λεγ. | παις. | αυτου. | ὅδ. την ὡρ. παρ᾽ αυτ. | Ίκαι 

ειπον. | εχθες, 

1. 
εις αὐτὸν Ντι 

ΓΡ. 990, 897. Φ00. ἱν. δ2---ν. 14. 

Β. | ὅ8. πατηρ] οπι. αυτου. ἱ Τεν εκ, ΝΑ: 

Το. εν δὸς. [ὁ υἱ. οἴη. ὅτι. | δ4. τουτο δε] {7 οτι. δε. | 

εποιῃσ. σημ. | ν. 1. ἑορ.] ῥταοπι. ἡ. | τς]. Ρτασιη. ὁ, | 5. εν 

τρ προβατικῃ δ: προβατικὴ ἰαπίυνα ἈΣ. «ΡιΝ. 1 ἡ επιλεγ. 

ἀξοι ; το λεγομενον 83. Βηθζαθα δὰ : Ῥηθσαιδα (Τε. ἀαὰ. 19): 

Ἠοίποί]ια 2}. (616 Ὀἱ5 5αρτ). | 8. οπν. πολυ. 1 ἔηρ.] εἶπο πάά. 

Ν΄: ἀσ]ο έ(οπι. του) (0οπρ.). |) 4. νοῦ. οπι. [ 5. οτη. εκει. | 

οκτω] {{ Ρτασπι. και. | ασθεν. αυλου. 6. κατακειµ. ἂν: ανα- 

κειµενον δὲ", | οιπ. ηδη. | 7. βαλφ. 1 προ ΒΝ. | δ. εγειρε. | 

αρ.] οτη. κατ. | κραβακτον, αὐ γον. Ὁ, 10, 11. Ι 9. και ευθεως 

δα: οι. ἐξῆν | ανθρ.] αὖά. και ηγερθη δὰ. α.ὐ.ε. 91. ἱ. | 

περιεπατει. | 10. ουκ] 1 Ρταθπη. και 5, | σου. | 11. ἢ ὁ δε, | 

απεκριθη δὲ: απεκρινατο ΝΑ. 1 ὑγο δι τον δὸδ, 1 σοὺ Ἀπ. 
οτι. δὲ". 1 περιπατει δδοε : -τειν ἰδ δ, 1 19. ΤΤουι. ουν. 1 αρον 

τος αραι Ν”. 1 { οἵη. τὸν κραβ. σου. | 18. εξεν. δὰδλτ ενευσ. 

Ν5. 1 τόπῳ Ἀὶὶ: μέσῳ 8”. 

ἷν. 563. αὐτὴν 

ῬΡ. 908, 399. ὅο, ν. 14-.-Ζὃ»ρ0. 

εν, 14, αυτον ὃξιο : τὸν τεθεραπ. δ΄. | ὁ τς Ροδὲ εὑρ. | ειπεν] 

λέγει, {τι σοι. | 15. απηλ. 1 αάά. ουν ἐδοο; οἵη. ΔΣ (πράτ ῬγαςΠη. 

και). |ειπεν. | 10. οἱ Τουδ. δυο τον εν. 010. καὶ εζητ. αυτ. αποκτ. | 

17. Τοπη. ες. |! 18. οΠ., ουν. | 19. απεκρινατο ουν ἔδ'": ἔλεγον ουν 

αυτοις δὲ δ. | ὁ τς. | οπι. και ειπ. αυτ. Ν': {7 δ, και ελεγ. 

αυτ. Νε. | εαν] Ταν. 1 Ταν. | ὁμ. Ροδί ποιει. | 30. θαυμαζετε. ἢ 

91. ὥσπερ] ὡς. |. 35. ΟΠ. και νυν ἔστ. | ακουσωσι». | ζησουσιν. | 

οἱ 90 δεν; οτι. δ3. | 26. ὥσπερ ἃ.: ὡς 8”. | ζωη» εχει. { οἵἷμ. 

οὕτως δια ἃ ἤπ. γεν, δὲ" (μα), 45). 1 7 καὶ τῳ υἱῳ εδ, δελ. ἢ 

97. και εἴουσ. εδ. αυτ. κρ. ποι. ἔξ: και κρ. εὖ, αυτ. εξουσ. ποι. 

ἐξ. | 98, { ακουσωσιν. | 99. Ὁ οἱ δε. | 80. ποιειν ΑΠἲΟ εγω. 
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ῬΡ. 400, 401, 20. ν. 50---νῖ, 4. 

ν, 80, Ἰαῦ, μὲ Β. | οπη, πατρος. || 99. οιδα Ν.Α: οιὗατε ΝΑ. | 
80, δε ΧΙ οπι. 5. | Ταγαλλιαθ, (απίο πρ, ὡρ.) ὮΝ. | 80. 

οπι, την. | μειζῶ Ὦ: -ζω Ν.] δεδ, | ποι.] ὁπ). εγω. | εµεαπεστ. | 
87, Τεκεινος, | πωπ. πηίς ακη:, || 28. Τεν ὑμ. ἀπίθ μένοντα, | 

99, εραυν. | 41, ανθρωπων, | 42. αλλ’, ουκ εχ. Ἰΐς Ν'.: οὐ Ἱῖς 
0, απίο την αγ. δὲ", | 48, ΟΠ, εν 30. || 44. παρα. | Ἴθεου Ἡ. 
Ορίφ, ἱ, 238 ἐπί, (ἵνα οοχτίπο). 359 : {{ οπι, Ογίᾳ, ἵ, 228 οοπι. | 

ζητειτε Ν'; ζητουντες ΝΑ. | 45. Μωυσ., || 40. Μωυσει Ὦ: Μωσει 

Ν. | εγραψεν δἱ": εγραφεν ΝΑ. | 47, { πιστεύσετε, [}| νἱ. 2. ηκ. 
δει 1 πολ, οχλ. | ἑωρ. | τα σημ.] οπι. αυτου, | επι] περι. | 8, 
ανηλθ, δε ἐξ 5: και απηλθ, Χδ. 1 ὁ τς ΝίλΙ οἵη, ὁ δὲ”. |. εκει Ἠς 

δὲ δ; οι, δὰ",  ἐκαθεξζ, 

ῬΡ. 402, 408, ὅ0, νἱ, 4-τ-ῶϑ, 

νἱ. δι ὁ τς (οπι. ὁ δὲ ἢ) Ροδί τοὺς οφθ. | πολ. Ροδὶ οχλ, [ Φιλ.] 
ὁπ, τον, | αγορασωμ. 1 οὖτ. απὶο φαγ. |. 6. δε] δεν: γαρ 5. | 
γαρ] Ντι; δὲ δ δ, | 7, απεκριθ, αυτῳ Ντ: απεκριθ, ουν αυτῳ 
ΝΟ; αποκρι». ουν (οπῃ, αυτφ) δὰ, 1 Φιλ.] Ῥτασπι. ὁ. | οἵη. 

αυτοις ὃν, 973. Μετηρ]. | εκαστ.] οἵη. αυτων. | βραχυ] {1 αάά. 
τι. | 9. παιδ.] οπι. ἐν. | ὁ δὲ, Οεῖσ. Πῖ, εᾱ. (11 οοττῖᾳς): ὡς ΟΥγίᾳ. 

ΠΠ, ο, Ψεπ. | 10. ειπ.] εἶπο δα. | χορτος Ἠῖο δ: τόπος 

δύ. 1 ανεπεσαν. | ουν. | ανδρ.] ποπ ]ΤάςΠ. ανθρωποι. | ὡς δὲ : 

ὃς (516) Ὦ. | πεντακισχ. ὅλο; τρισχιλιοι δὰ δ. | 11. ελαβ. ουν 

ὄξει; ελαβ. δὲ δν". 1 Επ, 8, 4εΙθ και Πίο ευχ. | ευχαριστησεν 

και. | εὖωκεν βἶπο αἀά, δὲ”: αἆᾶ. τοις µαθ. και οἱ µαθ. Ἀτν. | 19. 

περισσευσαντα. || 18. επερισσευσαν ΘΕ: -σεν ὃν. | 14. Τ ὁ επ. σημ. 

δὲ: 1 ἆ επ. σημ. ΘΕ. | οπι. ὁ τς. 1 οπι. ὑτι δὲ, αὖ. Δππι. | ὁ 

ερχ. εις τον κοσµ. ΘΕ: ὁ εἰς τ. κ. ερχ. ὃν. | 10. ἵνα ποιησωσιν 

(οπι. αυτον) 8": και αναδεικνυναι ΝΑ. | αγεχωρ. Ώδίς: φευγει 

ΝΕ. 1 µονος αυτου. |. 17. εµβαντες. | πλ.] οπι. το.  ἡρχ. 

έρχονται. | Καφαρν. 1 κατελ. δεαυτ. ἡ σκ. | ουπω. | εληλυθει 
Ὦ. 1 τς (οπι. ὁ) απο προς αυτ. | 18. διεγ. Β΄: διηγ. δὲ. | 19. 

ὡς. 1 σταδιους Ν3 νοὶ"; -δια δὰ ἢ, | 90. ὁ δε] και. |. 91. ηθελον] 
Ἴλθον. | εγε’. Ῥοδί το πλ. | της γης δε: την γην ΧΑ. | 

ὑπηγον Ν: ὑπηντησεν Ν΄. || 93. ἑστως. | πέραν. 

ῬΡ. 404, 405. 40. νἱ. 92---58. 

Τοσχι. νι, 27. 

τὶ, 95, ειδεν. | κεινο εις ὁ ενεβησαν οἱ µαθ. του τυ δὲν : οπὶ. 

δ, 1 συνεισηλθε τοις µαθ. αυτ. δ: συνεληλυθεν αυτοις ΝΑ. | 

πλοιον ΝΘ5. | οἱ. απηλθ. δὰ, 1.1.1 πα, δὰρ, || 28, αλλα... 
πλοιαρια] επελθοντων ουν των πλοιων ἰδ. ο.[”. 0.1. | αλλα] οπι. 

δεθΣ. 1 ηλθον ΘΕ. 1 Τ πλοιαρια ΘΕ, | εκ] οὔ. της. | του τοπου 

Νίο; ουσης Ν”. | ὅπου ἔξ: ὅπου και δὰ". | τον αρτ.] ὁπ. τον. | 

94. ὅτε ουν ειδεν ὁ οχλ. Ν: και ἰδοντες ΝΑ. γε, ΟΗ{. [τς ουκ ε- 
στιν εκ. Ν: ουκ ην εκει ὃ ες δὰδ, αυτου 8.3: οη. δὲ", [ἐνεβ. Ν.: 

ανεβ. Ν΄. 1 αυτοι (οπι. και) δδοο; ὁπ}, 8”. 1 το πλοιον δὲ", ϱ. 
ΒΥΥ.ΟΧ{.: τα πλοιαρια Ἀἱ'. 1 Καφαρν. |. 35. ῥαββει. | 1π8. µη 
απο εὗρ. Ώ3: οτι. 3. { ηλθ. || 96. ουκ Β. | ὁ τς] ο. ὁ. | 97. µη 
Ῥοβί βρωσ. [ οἵη. την 10.] αλλα την βρωσ.] οπι. την βρ.| διδ. ὑμ. | 

εσφραγ. δ": οἵη. δὰ", | 38. ουν. | ποιωµεν. | 39, ὁ τς] οπι. ὁ. | 

πιστευητε. | 50, οἴη. ουν 90. | σηµειον συ. | ειδωµεν. [ 81. 

αρτον ἂν: οἵη, δὲ". 1 εὖ. δεξωκεν. | 89. ουν. | Μωυσ. | 

ἢ δεδωκ. | 38. αρτος] πάά. ὁ. 1 ζωὴν Ἠΐο. |. 84. παντοτε κυρ. | 

95, ειπ.] αάά. ουν. 1 πρ. ἐμε. 1 Τ πεινασφ. | διψησει. | 86. 

Τοπι. µε. || 37. προς με] προς ἐμε. | οπι. εξω δὰ": ας, 8ο, | 
98, ὅτι] ου δὲ": ο). δὲν, 

Ίκμε ἣν ὁ υἱὸς (Ττερ.). 
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ῬΡ. 406, 407. 20. νἱ. 38---59, 

Υἱ, 38. εκ. [ ουχ ἵνα ΧΙ Οπ1. ουχ Ν΄. | ποιησω. 39. οπη. 

τουτο δε εστι το θελ. τ᾿ πεμψ. µε Ν” οἱ “Ὁ, ΒγΥ. Πἶος, Ῥοϊτορ.ληί. : 

μι, τ1 ΟΠΠ, πατρος. | αυτο. [ τῷ εσχ.] ΡΤΔΟΠΙ, εν. | 40. γαρ. | 
πατρ. µου. | εγω. | τῇ εσχ.] Ῥγδοτη, εν, | 43, {7 ουχ. | οιδαμεν 
δέοι; αὐἆ, και δὰ, 1 οἵη, και την µητ. Νπι Ίνα, δε 1 ἐξ ουν 

δι Τνυν ντ Πίον, | λεγ.] Ῥγποπη, οὗτος ἐδ, ὅ.ειΓ. (οἷο Βαρτα), 
ὅτι] εγω. | 48. απεκρ.] δα ἃ, ουν. | τς] οπι. ὁ, | αυτοις Δῃΐ6 και 

επ. 1 μετ᾽ Ἀ οὐ ξογίαββο Ὦ (ν1ά, ΤΕ. ΔΡΡ. Ν. Τ. Υαι, Ρ. κ,). | 
44, Τῇ προς µε. | καγω. | εν τῳ] οτη, εν. | 45, θεου] οπι, του, | 
πας] ο, ουν. | Τπρ. εµε. | 40, ἑωρ. τις. | του θεου] του 

πατρος Ἀ: τῳ πατρι Ογῖφ. | πατερα Ντ: θεον δὰ, | 47, ὑμιν] 
πάά, ότι [ {7 οπι. εἰς εµε. | 49. 7 τὸ μαννα εν τῷ ερ. | 50, 
Τ αποθανῳ. | 51. τουτου του] του ἐμου. 1 ζησει. | και τι ΟΠ. 

ΝΑ. α.ὐ. | ο. δὲ δὲ, α.Ὁ. | εστιν. | ὁπ), ἦν εγω ἕωσω ΧΝ. Ο1επι. 
(ασᾶ. ορί.). | ἡ σαρξ µου εστιν Ροδὲ ζωης. || 55. } πρ. αλλ, ππίο 
οἱ Τουδ, 

ῬΡ. 408, 409, 270. νἱ. 02--.69, 

ΥἹ, 52. πως] δάὰ. ουν, | 1 ἡμ. ἀπίο οὗτ. | σαρκα] Τοπ. 

αυτου. | 58. ὁ τς. | ἀμὴν Ρἱ8. | εαν] αν. | ἀε]ο' ΤῊ (Μοπ. 8540.» 

οὐ "εμου...(Ν. Τος{.).) | αυτου Ροξί το αἷμα. | ζωην κα. αιωνιον. ἢ 

54, καγω. | τν] ποπ Ῥτπεη), εν. || 5ὅ. αληθης εστι βρωσις και 

το αἷμα µου ὧδε": ΟΠ]. ΝΑ. | αληθης 90 Ν:': -θως ΧΑ. | ποσις 

ἔξεα; ποτον ὃν”. | 57. ζησει. | 58. οὗτος ΝΑ: οἵ. δὲ”. | εκ 

του. | καταβας Χ'": καταβαιγων ΝΑ. | οἱ πατ.] 5ἵπο δα, | και 
απεθ.] οπι. το μαννα, | ζησει. | ὅφ. Καφαρν. |. 00, ὁ λογ. απίο 

οὖτ. |. 61. ειδως δε Ν.ὶ: εγνω ουν ΔΑ. [ὁ τς Ν.Α: οπι. ὁ δὲ δι | 

ειπ. 8: Ῥτασπῃ, και ΝΑ. |. 69. ουν δὲέδ ; οτη, ΝΑ. | αναβ. ππίο 

τ. υἱον. |. 63, το 19 δέει: οπῃ. δὰ ἢ, | λελαλ. | οπ. εστιν 80 ἐξ, 

0. Απο, | 64. αλλ’. | εξ ὑμ. εἰσ. τιν. | εξ 90] απ’. | τς] σωτηρ.| 

οπι, µη. {τις Να: οπ, Ν”. | εστιν ὁ παραδ, αυτον] ἣν ὃ μελλ, 

αυτ. παραδιδ. | 65. εµε. | αὐτῳ Χι οπι. δὲ", | πατ.] οπι. 
µου. | 66. τουτ.] Δ, ουν. | οπι. εκ απίςο των. | απηλθ. Ροδὲ 

μαθ, (οπι, αυτ,). | 68. απεκρ.] οπ. ου. 

ΓΡ. 410, 111. ὅο, νἱ, εθ---νῖ, 16. 

νἱ, 69. ει.] οι, ὁ χς. | ὁ ἀγ. | του θ.] οπι, του ζ. | 70, οπι. 
αυτοις. | ὃ τς] οπι, ὁ: δᾶ, και ειπ. αυτ. | ουκ] ουχι. | εξε- 

λεξαµην δηΐο τ. δωδ, δον (οπῃ. τους 83). 1 ὁ. εἷς δὲ: Μαῦ, 

απίο εξ δέον, | ΤΙ. τον ΝνΝ: οἱη. δὲ", | Ἱσκαριωτου 3: απο 

Καρυωτου δὲ", 1 γαρ] αἀά. και. 1 ἐμελλὲν Ὦδ, 1 παραδιδ. ροδὲ 

αυτ. | εἷς] αάά. ων. {{Π| ν]]. 1. οπι. και δὲ" οὐ Ὁ: αρ, δο.. | 

μέτα τ. απίο περιεπ. ὁ τς. | Τὸ τς. | 8. πρ. αυτ. Ρ05ὲ αυτου 

ἐξ, Ὀγτιοσί εί.  θεωρησουσιν Ν'Ν: θεωρουσιν 8”. | σου Ροδὲ 

τα ερ. Ντ: ο]. ΝΑ, | 4. τι απίο εν κρ. | ποιει και] ποιων. | 

Ταυτος, | 6. ουν Ἀτνι οι, 83. | ὁ τς δόλο: ὁπ. δ”. 1 ουπω 

Νεα; ου ΝΑ. | 7. ου δυν, ὁ κοσ.] ὁ κοσ. ου δυν. | ΟΠΠ. ἐγω. | ου 

περι αυτου. | εστιν. | Β. ἑορτην 19] απάά, ταυτην ΝΑ οὐ Ὅς ΟΠΣ, 

Να. [ουκ. | ὁ ἐμὸς καιρος ἃ.3: οι. ὁ δὲ“. || 9, ταυτα] οἱ. δε. | 
Ἡ αυτος. || 10. εἰς τ. ἑορ. 8ΠίΟ τοτε κ.τ.λ. | αλλ’. | Το. ὡς. | 

19. πολυς ην περι αυτ. | ἵ τῳ οχλῳ. | αλλ. δε] {7 οπι, δε. | 19. 

παρρήσιᾳ. | περι αυτ. ελαλ. | 14. τς] ου], ὁ, | 10, εθαυμ. ουν. ἢ} 

16, απεκρ. ουν, 

Ρ). 412, 418. 40. νἱῖ. 16---05. 

νἡ, 16. ἐς] οπι. ὁ. |. 17. του θεου] οπι. του. [| 18. ὁ δε] και ὁ 
κ. ΒντΟτι. | 19, Μωυσ. | δεδωκ. | 30. οπι. και ειπεν. | 31. 

το] οπα, ὁ. |. 99. δια τοῦτο ΧΙ. ὁ 8”. 1 Μωυσ. [ ουχ. | Μωσ. | 
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αλλ] αάά. ὅτι. 1 εν. |. 95. ανθρ.] Τοπῃ. ὁ. 1 νομ.] πᾶᾶ. ὁ, 
Μωυσ. | 34. µη κρινατε, | 25. ὁπ}. εκ. | ουχ] ουκ. || 26. 7 μητι. 

αρχοντες] αρχιερεις. | οπι. αληθ. | εστιν] Βα}. ὁ Β. | 97. ὁ δὲ 

χς κ.τιλ.] ὁ χς ὅταν ἐλθῳ μὴ πλειονα σημ. ποιήσει η ἔδδ: ὁ δὲ 

χς ὅταν ερχεται ἱ'. | Ἰναὺ. Ρροδέ η, ὅταν ερχεται ουδεις γιν. 

αυτον ποθεν εστιν. | 58, ὁ τς εν τῳ ἱερ. διδ. (οτη. ὁ Β: να(τ). 

και ἐμε. | αλλα. | αληθης, | 99. εγω] πάᾶ, δε. | αυτου δδ": αὐτῷ 

δὲ κι. 1 Γαπεσταλκεν. |. 50. εζητ. ουν] οἱ δε εζ. δὰ, Θγτ.Οτί,Ρεἰ. 
Τεληλυθει ὮΝ. || 81. πολ. δε επιστ. εκ του οχλ. | ὃ χρ.] οπι. 

ὅτι. [ µη. | σημ.] ο. τουτων. | εποιησεν Ν:3: ποιει ΧΑ. || 99. 

ηκ.] αάά. δε. | Τταυτα. | ὑπηρ. Ρο8ὲ απεστειλαν. | οἱ αρχ. και 

οἱ Φαρ. | 38, ουν] οἱ. αυτοις. 

ῬΡ. 414, 415. 20. νἱῖ, 33---σθ, 

νΗ, 98. χρ. ἀηΐο µικρ. | 84. εὗρησ.] Τοιη. µε. | 90. προς ἑαυτ. 

ὄδλε οπι, δὰ δ, | 96. οὗτ. απίθ µελλ. | Τοπ. ἡμ. |. 86. τις] τι. | 

Τοὗτ. ὁ λογ. | εὗρησ.] Τ οπι. µε. |. 97. εκραζ. | οπι. πρ. µε δ": 
Ἠαῦ. ἂπ. Βντ.οτί, | 59. ειπ.] ελεγεν δὲ, ο. 11ο. |. ημελλ. | 

Τ οὗ. [ πιστευοντ. | {7 ὁπι. ἁγ. δὲ, Ῥγτ.Οχί. ΟΥίᾳ. 50. Οοτᾶ. 917. 

Ίμορο “Τα, Ουρν. 564. | οπι. δεδοµ. δὲ (Ίορο πρ. οοἆἆ.” οἱ «Τε, 
6);.): απάᾶ. Βντ.Οχί. (Ίερο  π]ς. εοᾷᾷ.’). 1 οτι. επ’ αυτ. Ν. 

γπ]ρ.οοᾶᾶᾷ. Βγτ.ΟΧΕ. | τς] οτι. ὁ. | ουπω. | εδοξασθη ἃΧ:ν: δεδο- 
ἔαστο Ν”. | 40, εκ του οχλ. ουν δὲ. (5ΥΥ.ΟΣ:.). [ουν] δε οιἆ-ε,[.Ι. 

στ. οτξ.Ῥεί. Μοπιρ]. ΤΕΙ. | των λογ. ἐξ, 8Υτ.ΟΥΕ. | 14.7 Ῥτασπι, 

αυτου ἂἨ. (8ντ.Οί.): οπι. ἔδει, | τουτων ἔξ: οπι, βγτιΟΓέ, | 

ΤΠ ὅτι ὅγγ. ΟΕἱ.: Τ οπα. ὅτι Ν. | αληθ. Απίο οὗτος Ν. 8Υ,ΟΤί, 
Μοπρῃ. | 41. αλλοι 19] ποη αάά. δε. | οιπ, ὅτι δῇ. ϑγγιστε. | 
οἱ δε] αλλοι (οπι. δε)δξ, Βγτ.ΟΣέ. || 45. Τουχι. | Δαν. 90] Ῥτασπι. 
ὃ. { ερχ. Ῥοδί ὁ χο δὲ: απἰο γγ.ΟΓ, |. 48. εγεν. δῆτ εν τῷ οχλ. 
ἐξ, (87Υ.ΟΥΡ.). |] 44. ηθελον Ν΄: ἔλεγον δὰ, | επεβ. | επ’ αυτον 
Να; αυτῳ 3. | 45. ειπ.] λεγουσιν ΧΝ. ο. Βγτ.Οτί. Ι εκειν.] οἱ 
Φαρισαιοι Βγτ.Οχ!. | 46. οἱ δε ὑπηρ. απεκρ. | οὕτως ανθρ. ελαλ. 
Νά: ελαλ. οὗτ. ανθρ. δον, | (Ὁ) ὡς οὗτος λαλ. ὁ ανθρ. δὰ": 
ΤῈ οὶ, δος, | 47. οπι. ουν δὲ, Ἁγγιοτέ, | } αὐτοῖς ΝΝ. Ἀγτ.οτί, | 
48, επιστευσεν ἕλεν, Βγχ.ΟΥΕ.: πιστευει δὲ δ, | 49, αλλ’. | επαρατ.] 
60, λεγ.] ειπεν δὲ δὲ, (Υπ]ς, 61.) (ει). (Μοπιρη.) 1], 

ΡΡ. 416, 417. 40. Υἱῖ, σ0-- γη]. 6, 

ὙΠ, 50. ὁ ελθ. πρ. αὖτ. προτ. Νὺ: οπι, δὲς | οπι, νυκτὸς δὲ : 
Ῥοβέ αυτον Βγτ.ΟΥΕ. | προτ. (οπι. το) δξτα : οπι. Άγτ.ΟΠ. | οἵη. 
εἶςν κ «αυτων Βγτ.ΟΓί. | 51. πρωτ. Ροδί ακουσφ ἃ: Ἀπίο Μη ὁ νο. 
1.1 Ἀπίο ὁ νο. Ἀγτ, ΟΤέ, | οι. παρ᾽ αυτ. δὰ: Ἠπὺ. δν. Βντ,οτι, | 
53. οπη, απεκ. και Ἁγ.ΟΣί.: ὁπ. και ειπ. Ογίφ. } ειπον.| ἐραυν.Ἱ 
οι. τ, γραφ. δὰ. Άγ. Οτί, [εκ τ. Ῥαλ. Ροβὶ προφ. δὲ, 8Υγ.ΟΧΕ. | 
ἐγειρ. δὰ : εγηγ. Βντ.οτί. {{υἱἱ. 08, νην 1--τ- 1} ποπ μαὺ, δ΄. ὅ'γγ. 
Οτί, Τη δὲ ραᾶοπι Ἰἴποα εγειρεται οὗ παλιν οοπιϊποηΐατ. Τη Β 
Ἰποαπα π]είπιαπα ἴῃ Υἱΐ, 69 Ῥυΐπηα ἵπ ν]Π], 19 6ἶπο βραιῖο ΘΟ] ας, 
που οοχτεσίογ βίρποταπι απἱση παπα Ππιογροραϊἡ” (Τ1ες]..), 

ῬΡ. 415, 419. 20. νἱῇ. 0---50, 

γη, 19. Ταὖτ. ελαλ. ὁ τς ὃὲ : ελ. αυτ. (6) τς Βντ.Ον!, Γειµιτο 
Φ. Ἀπηι ΒΥ, Οὐν ΣΦ. εἰμὲ (οπι, το) ΝΑ”. | Τ μοι δὲ : μοι] ἀε]ο 
ἔτο]. [ περιπατησφ.| ἕξει Νίο: εχει ΧΑ. ο, (2 ϑγν Οὐ .).} τ. ζωης] 
καὶ την ζωην ϑγγι τί, {{14. ειπεν αὐτοῖς ὁ τς (ΟΠ1, απεκρ. οἱ 
και) δὲ. ἈγτΟτέ. [ Ταλ. ἐστ, ἡ µαρτ. μου Ν. β τ, στε. | Ἰαῦ. ὑμ. 
κτλ, Ἀτ.Οσί, 1 οπ, δὲ ἐξ: Βα}. Βγγι ΟΙ. Γ και που ὃ. 8. 
Οµ, 16. και εαν] καν. | αληθης. Ι Τοπ, πατηρ δὰ": Ἰαῦ. 
δέος 17. γεγραπτ.] γεγραμμενον ἐστι», | 19, ιο] ΡΙΒΟΠΗ. ὁ : 

τα, και ειπεν. | ΟΠ}, µου 20. | γδειτε αν. | 90. ελαλ.] οπι. ὁ ες. | 
ΟΠ1, διδ, εν τῷ ἵερ. 

70. γῖ. 91---39, 

ΥΠ, 91. ειπ.] ελεγεν.| οἵη. παλιν.| αυτ.] οπι. ὁ ες. || 99. ὅπου 
ἄν; ὅπου αν Ν”. | 95. και ελεγεν Ν.: ἔλεγεν ουν ΝΑ. | τουτου 

Ροεί του κ. Ρἱ8 (τουτου 39 Ρορί κ. Ἠ). | 54. οτη. ουν.| πιστ.] πάά. 

ΡΡ. 430, 49]. 

Γ.µοι. |. 35. οπι. ουν ἐξ, Ἀγσ.ΡΒέ. | ειπεν ουν (οπη. και). | 1 ὁ ες. | 

36. αληθ.] Ῥχασπι. πατὴρ. | αυτου δέκα: αὐτῳ Ν΄. | λαλω. | 27, 

ελεγ.] δά. τον θεὸν δὰ": οπι. ἔξ, |. 98. ειπ. ουν] Ἡ αάά. 

αυτοιο. | ὅταν] Ῥτασπ. παλιν. | οπι. ὅτι. | πατ.] οπ. µου. 
ταυτα] οὕτως. | 99. μετ᾽ εµου εστιν ΑΠίΟ ουκ αφηκε µε µονον 

δέοι; οοπίγα δ”. 1 οπι. ὁ πατ. |. 81. ὁ Νπὶι οπη. ΝΑ. | µου Χ.: 
οι. δὲ”. || 98. προς αυτ. || 84. { ὃ τς. | της ἀμ. δὲ : ὁπ. ση). 

207 (616. εαρνα): απο, 1πο]. ὁΟ]επι. 440”: οἱ ροβὲ “93 αάᾶο 

ἐ(Μαϊ: εοπίτα Τ{ςο])’. |! 95. οπι. ὁ οἱ, μεν. εις τον αι. | 37. 

αποκτ. µε Β" (αἱ γαι). | 38. Τὰ εγω. | πατ.] αἀᾶ. μου. | ἁ 

(ροβέ ουν) δὰ: ὃ δδον, | ἠκούσατε δ:": ἑωρακατε Ν΄”. [ του πα- 
τρος] δαᾷ. ὑμων. | 39. ειπαν. | λεγει] απεκριθη. 

ΡΡ. 422, 425. 20. η. 39---58. 

ὙΠ, 89. { ὁ τς. | ἐστε. | αν Ντ: οπη. ἐξ. | 4]. ειπαν: οἵ. 
᾿ουν.} ουκ εγεννηµεθα ΝΑΙ ου γεγενν. 8. | 45. ειπ.] αἀᾷ, ουν.| 

ἡ ὁ τς. | πατ.] οπι. ὁ, | ὑμων] ἡμων. |. 44. του απίο πατ. | ουχ] 
ουκ. | 45. λεγω] οτι. ὑμιν. | 46. ει] οπι. δε, | 48. απεκρ.] οπι. 

ουν. | ειπαν. | συ δν: οπι. δὲ”. |! 49, και ειπεν. | δΙ. τον ἐμ. 
λογ. 1 τηρησει. | θεωρησει. | 53. ειπαν: οἴῃ. ουν. | γευσηται.] 
θανατου ἴδεν: ὁπ. ΧΜ. | εις τον αι. 

ῬΡ. 424, 425, 20. υΠ, 53---ἰχ, 11. 

Τεχί. ΥΠ, 55. Ίορε οἶδα αὐτόν. 

σι, 58. σεαυτον] οπΏ. συ. | 54. τς] ῃχαθπη. ὁ, | δοξασω ΝΑ 
εἰ: δοξαζω δ.Ν. | ἐ ὑμ. Ρ1Ν: ἡ ἡμ. Β”. | 55. καν. | Ἡ ὑμων.] 
αλλ’. |. 56. εἰδῳ δὲ: ἐδ Β3. |. ὅ7. ειπαν. | Ἡ έωρακας ἴδει: 

ἑωρακεν σε Ν”. ΤΙοΝ. |. δ8. ες] Ῥγποπι, ὁ. [ 59. εκτ. ἱερ.] αάά, 
και διελθων δια μεσ. αυτ. επορ. και παρηγ. οὕτως ΝΑ (οπῃ. 
επορ. και παρηγ. οὕτως 89): οπη. ”. {|| κ. 9. ῥαββει. | 8. 

τς] οπι. ὁ. | 4. Τήμας ΒΝ (εργαζεσθε Β): Ἡ εµε Ν' νοὶ ὃ} 
με] δδ’ γε] δ: ἡμας ἃ. Μοπιρ], 91.οᾶ. | Τέως δὲ : ὡς] ἵπδοτο 
εΟ)ἱᾳ. απίο ἵν. |. 6. { επεχρ. Ν. (γεν. 812 νἱᾷ,}}} ἐ αἀᾶ, 

αυτου. | οφθ. οἴ", του τυφ. δὲ, Ίγεπ. | 7. νιψαι. | Β. προσαιτ. 

ην. | 9. ελεγον 19] οη. ὅτι. | αλλοι 50] πάᾶ. δε. | Τελεγον 
ουχι αλλ. | αλλα. | εκειγος δὲ ΝΑ οὐ ο: ὁπ, δδ, 1 ὅτι δὲ" οἱ ο: 

οι. Χπἳ, | 10. ελεγαν. ] πως] αἀὰ. ου». | ἡνεῳχθ. 1 σου. | 11, 
εκ.] οΠη. και ειπ. | ὁ ανθρ. ὁ λεγ. ὮΝ, 

ῬΡ. 496, 427. 00. ἵπ. 11--56, 
ἵν. 11. ὅτι. | τὸν Σιλ. | ουν. | και νιψ. ὮΝ. | 19. Ἐ και 

ειπαν (ὁπ). ουν). 14. εν καὶ ἡμ. | 15. αυτοις] ΠΟΠ Ῥγαθπν, και} 

µου ΠΙΟ επι τους οφθ. | 16. ἡ ουκ. ἐσ. υὑτ. π. 0. ὁ ανθρ. | 

αλλοι] {7 αάά, δε. [ 17. ου». 1 τυφ. ] Ῥτασπο, ποτε. | παλιν Ν΄: 

παλιν ουν Δ΄. | Ὑ τι συ. | αυτου] σεαυτου. | ηνοιξεν. |. 18. Την 

ππίο τυφ. . 19. λέγοντες δίνει 8. | εγενηθη Δ" (60ονρ.). | 

βλ. ππίο αρτι. |. 30. απεκρ.] πᾶᾶ, ουν. | οἱ γον.] οἵη. αυτοις. | 

ειπαν. |. 91. ἡνυξεν. | αυτον ερωτ. ἡλ. εχ. αυτος Ν.Α: αυτος 

ἡλ. εχει 8”. | Τέαυτου ΒΝ. |. 95. ειπαν. | εχει Ν.Α: οι). 3. | 

54. εκ δευτ. απἲθ ὁς ην τυφ.] ειπαν. 1 Ἡ ὁ ανθρ. 

Ροδὲ οὗτ. || 35. εκ, 1 ο], και ειπεν. | ἐν] αν. δε ΝΑ. Μεπρὴ. : 
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οι. ἐξ. | Των. | 30. ον". ουν (αι δε) ΔΣ: παρ, ουν Ν'', | 

ἐξζαυτῳ παλιν Ν: Τομ, πάλιν ΝΤ.) 

ΓΡ. 428, 429. ἆο. ἴχ. 26---κ. 8. 

Ίκ, 27. αυτ. Ροδί µαθ. |. 28. } οἱ δε ελοιδ, ΧΙ {7 και ελοιὸ, 

ΝΑ: οπι, ουν ἐξ, ειπαν. | µαθ. ει εκειν. | Μωυσ. | 39. Μωυσει. || 

90, εν τουτῳ γαρ. | το απίο θαυμ. | ηνοιξ. | 831. οιδ,] οπι. δε, | 
ὁ θεος Ρο»ί ἁμαρτ. | αλλ’. | 59. ηνοιζεν. | γεγενν. | 84. ειπαν. | 

85. ηκ.] Ῥνποπη. και ΝΤ: οἵη, δον, | ὁ τς] Ἡ οἵη, ὁ ΝΑ: Τ]αὺ, 
Νίο 1 { αὐτῷ Χίι: ΤΤοπη, δὲ”. | του ανθρ. || 56. απεκρ. εκ. | 
Ίκαι ειπεν. | να. δὰ ἃ. κυριε (πὶ. Ροδί εστιν) ὃν. ΤΠΕΡ. | και 

απίο τις, | εστιν]  οπη. εφη. |. 57. ειπε δε] εφη. | εκεινος Β. | 38. 

γον. 7 οτη. | 59. καὶ εἰπ.. τς (οτη, ὁ) δί3: οτι. ΝΑ. | 40, ηκ.] ο, 
και. | ταυτα ζλολ: οπ1. ΝΕ οἱ “Ὁ, | μετ αυτ. δηΐο οντ. | ειπαν. 

41. ὁ το. | 1 ἡ ἀμ. ὑμων µενει ΝΑ οὐ Ὁ: ΤΙ αἱ ἀμ. ὑμων µενουσιν 

δα. 1 ὁπ. ουν. {|| π. 1. ὑμιν Ροδί λέγω, | 8, φων. 

Ρ). 430, 431. 11ο. κι 4-21]. 

κ. 4. ὑταν] 7 οἵη. και. | τα ιδ. παν. δδ": τα τὸ. 83 οἱ οὐ ] 
εκβαλν Ὦ. || ὅ. ακολουθήσωσιν. | 6. εκεινοι δε ΝΔ: και Χ. | 

Τη Β (ΛΙ, Τίδο,: ην οἱ. Ἠοπι,). | 7. οἱ. παλιν δὲ οἱ οἷ: 

Ἰα8. ροβῖ αυτ. δὲν οὐ οὉὍ, 1 αυτοις δν: Γοπ. δ ἢ, | 8. Τοπι. προ 

εµου 8”. (οοηῇ, {γοπ. 178): Ἰαῦ. (ροβῦ ηλθον) 89. | 10. ει µη 

οπα[(ουαῦ Β΄, | ζωην] αἀά,. αιωνιον. |. 11. τιθ. δν διδ, ἐὰν, 

Θντ.Πῖον, | 15. {{ δὲ απἲθ μισθ. | εστιν. | σκορπ.] Τοπ. τα 
προβ. | 18. δ ΠΠίέ Τοπι. ὁ δε µισθ. φευγ. |. 14. γιν. µε τα 

ἐμ. 8. 5γγ. Πίον, τ. ΤμοορΗ. (8γτ.) ΠΠ, 48. ]. 15. τιθ. Ντ. Ἀνη. 

Ἠ]ον. 1. Τ]εορ]ι, :. διδ. 83. ] 16. δει µε. ]ακουσωσ.]| γενησοντ. 

δὲ, Θγγ ον. «ργ. οοὐἆ. Ἠἱ5:. γενησετ. δν. | 17. µε απίο ὁ 

πατ. | 18. αιρει ἔδει, ΟΥίᾳ. 1ο. Οταπ1, 816: Τ ηρεν ΝΕ. | αλλ) 

ἐν ἐμαυτοῦ Ἰναυ, Ο)ἱᾳ. 1ο. ΟΥ. 1 οι, παλιν ἔι Τπεορα. | 

19, σχ.] οἵη. ουν. |. 90. ελεγον δος: -γαν ΝΑ ς | δὲ δελ: ουν δὲν 
οὐ οὐ, |. 51. αλλοι] αάά. δε. 

ῬΡ. 453, 450. 20. κ. 31---82, 

κ. 31. ανοιξ. (-νυξ.). |. 29. Τεγεν. δε. | οπι. τοις. | χειμ.] (1. 
και. | 23, ὁ ιο. ! Το, του. | Σολομωνος ΝΤ: -μωντος δό 5. | 

24. Τεκυκλωσ. | αυτον δν": οπι, 83. | εἰπὸν δὰ" οὐ ἢ: ειπε 

Να, | 97, οἱ, αυτοις δὲ: Ὁ. Νὶ 1 {ὁ αὐίο Τησ. αυ. 

Ὥεοτ, ({ογ1α55οἳ). 8. [ οιἩ. τῷ. ἱ ου πιστευετε. | 96. αλλα. | 

} τι ουκ. ᾿ Τ οσα. καθ. ειπ. ὑμ. | 97. ακουουσιν. | καγω] και. | 

98, 1 διδ, αυτ. ππίο ζ. αἰων. |. απολωνται δια; αποληται δὰ", | 

ου µη. | ἁρπασμ. | 39. µου 10 δέου: οι). δὰ, | ὁ δεδ, δὲ ; ὃς δε, 

5,1 παντ. µειζ. ἐστ. | µειζων δὲ : -ζον Ὦ βίη, σογγοοίίοπο, | 

πατ. μου] Τῇ οἵη, µου. ΠΟ 51. Τ οι. ουν. | 33, 1 καλα γΡοβὶ 

εργα. | Ἵπατ. µου δα: ΤΤοΠΙ. µου (υπ). οὐ πατ.) ΝΑ. |. ἐμὲ 

λιθ. | 38. Τουῦ.] οι), λέγοντες. | οἵη, και δὲ, ο. Τ1οῦ. Μεπιρ]ι, | 

54, 1 ὁ το. | ὑμων δν: οἵη, δὲδ: αάά, ότι, | ειπα. | 30. εγεν. Ῥονι 

του θεου. |. 960. θεου] οἴ). του. | 88. πιστευετε υ8. | και γι». 

και πιστευσητε. | τῳ πατ. | 39. Τεζητ. ουν. | παλ. Ρ08ἱ αυτ. 

δολ; οπη, ΧΑ. 

ῬΡ. 484, 435. 40. κ. ὃθ---χῖ, 18. 

κ. 40. εις τι τοπ. δὲ; οἩ). δας, | το προτερο». | Τεμειν. | 

41. ΟΗ1. ὅτι. |. 42. πολ. απίο επιστ. | εκει Ροδί εις αυγ. |]! κ. 1. 

Μαρ.] ίαση, της. ἢ 3. Μαρια. |. 8. αἱ αὖ. μοῦ πρ. αυτ. ὃὲ, 

Μοιπρὴ, Του, Άτιη. (πα. αὐτὸν Ὦ). [ 7. µαθ,] οὐ. αυτου. Ϊ 

παλιν δ: ο, 88. | Β. ῥαββει, || 9. ἐς] ὁ, ὁ. |. ὡρ. ἀπο 

εισ. 15. εἶπαν, 1 οἱ µαθ. Ῥοδί αυτ. | αὐτῳ. |. 18, αυτου δον; 

οἵη, 83, |! 14. ουν. | παρησ. ᾿ὰ δ : παρρησ. ἔδει, | 15. αλλα, { 17. 

Τελθων (οἱ οπι. και απίο εὗρ.). | εις Βηθ. ΝΟ: οπι, 87. | εὗρ.] 
Τοπη, και. | τέσσαρες. | Τ{ ηδη Ρορί ἡμ. | 18. ἡ δὲ: οπι, ΏΝ”. 

ῬΡ. 436, 4327. 90. χὶ. 19---59. 

κ], 19. πολ. δε. | την Μ. | Μαριαν. | αδελφ.] οπι. αυτων. Ἰ 
90. τς] οπι. ὁ. | 31. ἡ Μ. | Τοπ, τον. | Ίκυριε. | ὁ αἳ. µου 

πᾱ. η. | Ταπεθανεν. |. 95. αὐ. Ππῖι.] αλλα Ἀπ.ι Τοπ, 85. | 

αν] εαν. | αιτησει, | 34. Μ.] Το. ἡ. |. 25. ειπεν Χπ: αἀ, δὲ 

δέ. [ 97. ῬπΙπ] πιστευω, ἀοϊηἂς πεπιστευκα ΒΝ, | 28. τουτο. | 
Μαριαν. | ειπουσα. | 39. εκεινη] { πάά. δε. | ηγερ. | πρχ. ἢ 

50. Την ετι. | 81. Μαριαν, | δοξ. |. 30. Μαρια. | τς] ΡΙΔΟΠΗ. ὁ 
δες; οϱ, ΧΡ, | αυτου Ροδί επεσεν. | προς. | µου απίε απεθ. | 58. 

ὡς γι ο. δὰ, | ενεβρ. ἂΝ οὐ Ὁ οἱ». ΟΥ. 80. Οταπι. 918: 
εβριµ. ΧΑ. | 50. αὖ Ιπί.] αἲά, και δι οπ. δὲ", 57. εἰπὸν 

δν παν ἐὰν, |. ηδυν. |. αγοιξ. |. 38, Ἐ ἐμβριμουμ. | οπι. ἐπ᾿ 

ΝΑ: μαὺ, δι 11 39, Ὁ ὁ τς. 

ΡΡ. 458, 4389, 40. χὶ, 59-54. 

Τοχί, κ. 99. Ίμοσο τελευτηκότος (Ττερ.). 

χὶ. 59, τετελευτηκοτος. | 40. ὁ τς.] οψῳ. | 41. λιθ.] βίη δα. |! 

48. Λαζαρε ΧΙ Λαζαρ ΝΝ. | 44. δὺ ἰπ|ϊ.1 ἀμ, και. 1 τ. ποῦ. 

κι τ᾿ χειρ. 1 Ταυτοις ὃ τς. | αφετε αυτον] Ἡ οἵη. αυτον. | 45. 
ουν] δε. |. Μαριαν. | Ἡ ἁ. | εποιησ.] αἀά. τς. | 46. ειπαν. | 

Τὰ. [τ] Ῥταστη. ὁ. | 47. ελεγαν. | ποιει δηΐο σημ. | 48. πιστευ- 

σουσιν Ν.Δ: -ευουσιν δὰ Ἐς | 60. λογ. | οὔ". ὑμιν. | 51. επροφητ. | 

εµελλ. ΒΊΝ: ἡμελλ. Β”. | τς] οπι. ὁ. || 69. έθνους ΝΑ οἱ Ὁ; αάά. 

δὲ δα, 1 αλλ’, |. 68. { εβουλ. | 54. ὁ ουν το. | παρρησιᾳ. 

ΓΡ. 440, 441, 20, τί, δ4--αῖϊ. 19. 

χ]. 64. Εφρεμ. | Τεμειν. | µαθ.]οπῃ. αυτου. || 56. ελεγαν. | 57. 

δε] οπι. και. | Τέντολας. [ κ. 1. 1Τοπη. ὁ τεθν. | ὃ τς 235] πιο 

ἐκ νεκρ. 83: οπι. ὁ ΝΤ. | 9. ην.] {{αἀᾷ. εκ. 1 ανακ. συν. | 5. 

Μαρια. | του ιν. | Τεπληρωθη. | 4. Τλεγ. δε. 1 Τ 1ουδ. ὁ 
Ισκ.: Παὺ. Ἠἱο Ὦδ. | 6. έµελεν Ὦ. | εχων. | 7. ἵνα... τηρησψ. | 

9. οχλ.] {τ} Ρταεπη. ὁ. || 10. δε] οἴῃ. και. |. 195. οχλ.] Τοπ. ὁ. | 

ὁ ελθ. δέ; οη. ὁ 83. 

Ῥρ. 445, 443. 20. κ, 13---98, 

κ, 19. τς] ο]. ὁ, | 15. ὑπαντ. | εκραυγαζον Χ: εκραυγασαν 
Ῥ. | αάά. λέγοντες. | {και ὁ βασ. δὰ οὐ Ὁ: Τοπ), και δὲ. | 
15, θυγατερ ἃ: Ῥϊποιι, ἡ ΒΡ, |. 16. ταυτα] οἴῃ. δε. 1 1 αυτ. 

απίο οἱ µαθ. | ὁ ιο] οπι. ὁ. | ην Ῥοβὲ ἐπ᾿ αὐτῷ, |. 17. Τότε. ἢ 
18. τουτο] Τ] δᾶ, και 18. 1 αυτφ] αάά. και Ὦ. 1 οχλ.] οπ. ὁ 
οἱ δὰ, πολυς. | ηκουσα». | αυτο) ππίο τοῦτο. | 19. ειπαν. | 

κοσμ.] Έ οΠ}, όλος. || 90. Ελλ. απίο τιν. | προσκυνησωσιν ΝΟ. | 

95, ὁ Φιλ.] οι. ὁ. | και παλ. ερχ. Αν. και Φιλ. και λεγ. | 33. 
Γαποκρι». Ι 235. Ταπολλυει, | φυλ. αυτην τν: οια, 83. | 30. 

τις διακ. | εαν 307 οπι. και. | Ἰπ. 33, Ίοσο πατερ. | 38, πατὴρ 

Β. | σου. 

ῬΡ. 444, 440.. 750. χὶῖ, 98-47. 

ΧΙ, 99. Τουν. | ἑστως. | ου). και. | 90. το) οι. ὁ, 1 ὁη). και 

ειπ. | ἡ φων. απο αὐτη.  δἱ. οι. νυν» ὁ αρχ... «τουτου δὰ"; 

μὰν. δὲν οὐ «δν [ εκβληθ.] Ρίαοπ1. και.  Ἀδ. εαν. [ πάντας δὴ: 
-γτα Ν΄. |. 53. εμελλ. | 84. απεκρ.] Τ 414. ουν, 1 1 σὺ ἀοίο 

λεγ. 1 55. εν ὐμ. [- ἕως. 1 σκοτ. ΔΝ: ῥΥλοη, ἡ ἔδοο; οι, ΔΝ, ἢ 

36. ὡς. | 10] οι. ὁ (νά) δι αν, δός, ] 40, ἐπηρωσεν. | 
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συνωσιν (ροβί καρδ.). [ στραφ. | τασοµαι. | 41. Τότι Ὦ8. || 48, 

ὑπερ ἃ (πον Ὦ). | 44. αλλα. | 40. πας. 

ΡΡ. 440, 447. ὅο. κ, 4Τ--- ελ, 12. 

κ, 47. φυλ. || 49. δε, | 50, εγω απίθ λαλω. | κΙΠ. 1. ηλθ. | 

ἰδίους ἐξα; Ίουδαιους Ν”. | 9. γιν. ἐδ", Ογίᾳ. 1, 391" (οοᾶᾷ. 

οπηἩ. γάίτ: (610 Ιπ[γα): γεν. δἱ". 1 ἵνα παραδοι (-δῳ δ.) αυτ. 

Ίου. Σιµ. Ισκ. | 3. οτι. ὁ τς. | εδωκ. || 6. λεγ.] Ῥεαθπη. και. | 
Τεκεινος δν: {ΤΠ οι. ἂν”. | κυριε δν: οὐ, 93, | 7. ὁ δν: ἆ 

Ν΄. 1 γνωσφ Β. | 8. Τ µου Ροδί τ. ποὺ. | τς] ΡΥαεΠ., ὁ δὲ (πα). τς 
Β). | αυτῳ απίο 1ησ. δὲ : γοβὺ Τησ. Β. | 9. ΤΣιμ. δῃΐο Πε. | 
κυριε δε: οπι. ΝΤ. | 10, {ὁ ες. | ουκ εχ. χρ. | οπι. ει μὴ 

τους ποδ. τὲ. ο, ας. οοᾷᾶ, ΟΥίῃ. ἵν. 414 ἴου. 418 δ5. 419, Τετι. 

4ο Βαρί. 12 νὰίτ (οοπίτα Ῥγτ. Ηἶοτ.υἱ5. Ονίφ. Ἱ. 411 οὔ,:. οὐ, 

Οἴδηι. 116). | αλλ’ 19] αλλα. || 11. οπι. ὅτι. || 19. και ελαβεν] 
11 οπη, και. | αυτου δα; αυτων δ, 1 και ἀνέπεσεν δὰ δ: και 

αναπεσων Κλ", 

ῬΡ. 448, 449. δο. κ, 129--.29. 

ΧΙΙ. 14. αλλ. νιπτ.] νιπτ. αλλ. | 15. δεδ, | 18. εγω] δᾶ. 

γαρ. | ἵτινας. 1 Ἡ μετ’ εµου. | 1 επηρκεν. | 19. Τπιστ. ἀπίο 
ὅταν γεν. 1 Ἡ πιστευσητε. | 30. αν. | 3]. ιο] οἵπ. ὁ. | λεγω 

απίο ὑμιν. | 39, ({) ουν ουν οἱ Τουδαιοι (5ἱ6) εις αλληλους οἱ µα- 

θηται ἐδ": οπι. οἱ Τουδ, 83: οπι, οἵαπι ουν 20 Ν οὐ Ὁ. | 95. 

ηκ.] αἂᾷ, δε, | εκ των. || 34. ουν. | και λεγ. αυτῳ κ.τ.λ.] ῬΥΔΘΠ), 

πυθ. τις αν ειη περι οὗ ελεγεν. | 35. αναπ. Ν': Τεπιπ. ἐδ τ: 

1] ουν δὲ. | Τ]οπι, οὕτως. | 26. Ίουν δι Τοπ. δὲ δ, 1 Τὁ 

πς: 844, και λεγ. | βαψας το Ψ. επιδωσω. | βαψ. ουν. | Τλαμ- 
βανει και Ν: Τοπι, δὰ". 1 Ίσκαριωτου. || 37. οπι. τοτε. | τς] 

ΡΙΑΕΠ), ὁ. | 38. δε, 

ΡΡ. 450, 451. 50. κ. 29---χίν. 7. 
Τεχί, χἰν. πιαχρ. Ὅτο “8, εἰμὶ [ἐγὼ ]’ Ἱορο “4. ὅπου Γἐγώ1, εἰ 

4ε]ο ΄ 4 απίο οἴδατε. 
ΧΙ, 99. Ἰουὸ,] οτι. ὁ, | ὁ τς] Ἡ οπι. ὁ. || 80. εζηλθ. απο 

εὖθ. 1 ευθυς. | δΙ. ουν. | τς] οπι. ὁ, | 32, {7 οπι, ει ὁ θεος εδ, 

εν αυτ. ΝΑ: Τ]λαῦ. δν, [ΟΦ αὐτῳ 20 δὲν οὐ Ὁ; {{ ἑαυτῳ 8”. | 

838, µικ.] αἀά, χρονον. | ὅτι Νὶ.: ὁπ). ΝΕ. | εγω δηίο ὑπ. |. 54. 

οπι, ἵνα 90, |. 9ὔ. εν αλλ.] μετ᾽ αλληλων. || 80, απεκρ.] πάᾶ. 

αυτῳ δΝ. Υα]ρ.οοΚἀ. (άο]ο “ Τικ, ). Εις. ΤποορΗ. γή. ἵν, 960: 
οπι, α. ὗ,ο.ε./: Ὑα]ς. (Βγτ,ΗΠίος,). { τς] Ρταστη. ὁ. | εγω. | ακολ. 
δε ὑστ. : ΟΠΠ. μοι. | 87. Πετ,] οτη, ὁ. | οὔ). κυριε δὰ", Μοπιρῃ.: 

λαῦ, δον, 1 δυν. σοι] ΟΠ]. νυν. | ακολουθησαι. | αρτι. | ὑπ. σου 

Ἀπίο την Ψ. µου. | 38. αποκρ.: ΟΠ. αυτφ. | τς] οι, ὁ. | 
Φωνησψ. | απαρνησφ. |] πῖν. 3. οτη. αν. | ὅτι. | δ. Τ και πηῖο 

ἐτοιμ. ὮΝ. | Ὁ τοπ. Απίε ὑμ. | παραληµψομαι. | 4. Τεγω. | Τοιδ. 
την ὁδ. || 5. πως] Ρίαστη, και. | {{ την ὁδ. ειδ. | {{ δυναμ. (5ο 
Ρο5έ ειδ.). |! 6. ὁ ἐς] οπη. ὁ. | 7. εγνωκατε. | ἐμε. | γνωσεσθαι, | 

απ’ αρτι] {7 Ρίᾶεπι, καὶ, [ Ἰαῦ, αυτον 19 Ω, 

ΡΡ. 452, 405. 00. χὶν, Τ---92. 

χὶν. 7, (ία Ἱερο Ῥτο /8,’) Ὁ πα, αυτον. |! 8. Φιλ.] Ῥγασπι, ὁ. | 

9, ὁ το, 1 ΤΠ τοσουτῳ χρονῳ Ν” οἱ Ὁ: }-τον -νον δέος, | Ἡ οπι. 

και Πίο πως. | δειζον 8: Ῥτασπη, ὑτι ΝΑ, { 10, πιστευσεις Ὦ. | 
ΟΠΠ, λεγω Ὁ" (1 αυ, Β" ἀοπιὰπι νά): ΤΓλαλω ἐδ, | Τὸ εν 

ἐμοι. 1 ποι. τα εργα αυτου. | 11. εµοι] οπι. εστιν. | δια 8.3: ΟΠΗ. 

Ν3, 1 αντα. | {7 οπι, μοι 20, |. 19. πατ.] οπ). µου. | 18. Τ αιτη- 
σητε. | 1. αιτ.] ΤῚ αἀἆ, µε, { Τεγω (οπι. τουτο). | 10. µε ἐδ; 

ου). δὲν, [ τήρήσητε. |. 10, καγω. | ερωτησω Ν'': τηρησω ΝΑ, | 

ῳ (ροδί μεθ’ ὑμ.) δὲ, Τιαίέ, ΡΙ. Ἐπ. 171. Ἆουαι. ΠΠ. Πιοίγ. ἢ 
17. ὁ 19 ΝΑ οὐ οὐ; ὧν δν, | αυτο 19 δὲ οὐ Ὁ: αυτον ἐξ". | 
Τοπ. αυτο 320. | { οπ. δε. | εσται. | 19. Ἰ ζησεσθε, | 20. 

ὑμεις Ῥοδί γνωσ. | 91. καγω. 

ΡΡ. 454, 4050. 40. χῖγ. 22---χν, 4. 

χὶγ. 92. κυριε] δα. και. | 98. τς] οπι. ὁ. | αυτῳ ὃδὲδ οὐ “ὃ ; 
αυτοις ὧδ, | τηρησφ. | ποιήσοµεθα. | 26. το πνευμα το ἁγ. ὃν 
πέμψει 8": πέμψει το πν. το ἀγ. ἐδ", | 26. Βπ. 5οα 27 αὐ ΠΠῖέ,Ἱ 
ΟΠ]. εγω, || 27. διδωσιν] αάά. ὑμιν. 38. πορ.] οτη. εἰπὸν. 
πατ.] δα, µου δὲ οὐ “Ὁ; οἵη, ὃν”, || 29, ἵν. | 50. κοσμ.] οπι. 

τουτου. | ουκ εχ. οὐδεν. | 51. και καθως. 1 ενετειλ. | αν. 5. 

αυτο 35] αυτον. | καρπ. δίς πλ. 

ΡΡ. 450, 457, 90. αν, 4---θ]. 

χν, 4, {{ µενφ. 1 µενητε. | 5. ουδεν. | 6. Τ! μένῳ 8": { μεινῃ 

Ν'., 1 ΤΓαυτο. | το πυρ. | 7. ὅσα εαν. | αιτήσεσθε, | 8. ἴ γενη- 

σεσθε. | εµοι] μοι. | 9. 7 ὑμ. Ροξί ηγαπ. | 10. οΠ1. εαν. . « αγ. 

µου δὰ: Ἰαὺ. δὲον, | τηρησετε δ''. | µου 35] τῷ ἐμῃ ἔλα, | καγω. | 

(του π. µου (516) απίο τας εντολ. | εντ.] δα, µου δὲ" : ὁπ). 

δδε οί», | ετηρησα. | 11. μεινῃ. | 195. ουδεις. | τις Χ: οι. 8”. | 

14. ὑμεις δε: αά. γαρ δὲ, | Τὰ δὲ: {{ ὁ Β. Ουρν. 194 (ἀε]ο 
5αρτα). | 16. λεγ. δῆΐο ὑμ. | 16. ἵνα 20 Νπ.ι οπι. ΝΝ, | αν] 

εαν. | Τ αιτήησητε, | δῳ] ἕωσει. 18. οπι. ὑμων ΝΤ: ΠΡ, δὲ”. | 

μεμισ. λοι; εµισηκεν δὰ, | 19. ὑμ. μισ.] µισ. ὑμ. δὲ, Μεπιρῃ, 
ΒΥτ.Ηἰογ. | 90, του λ. οὗ] τον λογον ὃν. | ΟπΙ, εγω. | ειπον] 
ελαλησα. 

ῬΡ. 458, 409. 40. αγ. 91---χνὶ, 15. 

Τοχί. χν, 24. Ίμορο ἃ οὐδεὶς (Ττος.). 

ΧΥ. 32. ειχοσαν. | δε πι: ὁπ. δὲ”. || 24. εποιησεν. | ειχοσ. ἢ 

95. γεγρ. Ροβὲ εν τ. ν. αυτων. | νόμῳ Ν': κοσμῳ 83. | 26. 

{7 οἵη. δε. | δᾶ ἃ, µου 97] Ἱ6ρο “1). (ποπ 58.) α.᾿ οἷς, (ἀε]ο Ἱπίγα), 

οὐ ροβύ ΗίΙ.’ αἀάο | ου.) | πνί. 1. οπι. µη Νῑ: Ἰαῦ. Νπ ἢ 
9. ποι.] ῬτασΠΙ. γαρ. | ποιησωσιν. | αλλα. | οι. ὑμ. 5) Ε}ρ. 

Τοπ. «ο. Ψομ. |. 85. ποιησωσιν. | απάά. ὑμιν. | 4. ὑταν] εαν 
δα; αν ΔΝ. | αυτ. µνημ. αυτ.] µνημ. αυτ. δὰ" οὐ “ὃ; οπη. 

αυτ. αἰτ, δὲ. 1 ὑμιν 90 ΝΑ: ο]. 83. | 5. ὑπαγω] ΡΙασΠΙ. εγω. | 

ὑπαγεις Ντ: -γει δὰ, | 7. γαρ] οι]. εγω. [ {7 ουκ. | Τί ελευσ. | 
ὑμας 19] δ.: ἡμας ΝΑ. |. 10. πατ.] οι. µου. | 19. 1 ὑμ. Απίιο 

λεγ. | αρτι Ν': οπ. δὰ", | 18. εν τῷ αληθ. πασφ Ν'" (ὁπ). 

πασῳ 8”.). 1 ὅσα] οτι. αν. | ακουει. | 14. ληµψ. [ ἀναγγέλλει. | 

15, νου, οι. 83, | ειπ.] αἀὰ, ὑμιν δον, 

ῬΡ. 460, 461. δο. χνῖ. 16--δ0, 
κγῖ, 15. λαμβανει Ν''. |. 16. οὐκέτι. | οἴη. ὅτι έγω ὑπαγ. πρ. 

τον π. | 17. ειπον. | οἴ. µικρ. και ου θεωρ: µε και παλ. Ν: 

Βαῦ. δέος 1 ότι (δι: ᾧ δὲ"). [οπ. εγω. | 18. Ὁ τι ἐστ. δηΐο 
τουτο. | 1011. ὁ λεγ. Ντ: Πα}. τη. το δὲδ: οπι. 3 [τι λάλει. ἢ 

19, ὁπ]. ουν. | τς] Ῥτασπι, ὁ. 1 μέλλον. | 90. ὑμεις 51: δἀὰ. 

δὲ ο. (πο ἐδ"). 1 αλλ’. |. 31. εγενν. Ὦδ. | ανθρ. δὲ" οὐ «ὁ: 
ΡΑΟΠΗ. ὁ δὲ", | 99. νυν μὲν ουν λ. δὲδ : ουν νυν μὲν λ. δὲθ,} εχ. 

δὴν; ἐξ, Νο 1 Ἐ αἴρει. Ἰ. 98. ερωτηήσητε. | ὑτι. | αν τι] ὁ αν. | 

εν τῷ ον. µ. Ροδὲ δωσ. ὑμιν. ἢ 94. αἰτεῖτε δα; αιτησασθαι Ν. ἢ 
95. ΟΠ, αλλ’, | ὅτε": ὅπου δὰ, | παρρ. | απαγγελλω. | 36. 

αιτησασθε (919) απίς εν τῳ ον. µου. | 97. µε. 1 2ου Β΄: ὁπ. δὲ, | 
ἡ πατρὸς δὲ: Ἰθεου δὲ" (εἰ εν). 1 38, παρα. || 39. οπ|. αυτῳ. | 

αὐτῳ 5. [ἐν παρρ. ΤΝ, 

1054 
αυτου 3: 





ΑΡΡΙΗΝΡΑ ἘΠ 

ΡΡ. 463, 4039, 20. χνὶ, 90---ανῖ, 11. 

χνΐ, 81. τς] Ῥγασπη, ὁ, | 39, εληλ.] οπι. νυν. ἔνα Ντι Ῥγασπη. 

ἡ ὡρα 83. | καµε. | δα, θλ. εχετε ἃ: οἵη, εχετε (ργ. (ἀε]ο 
πα). {Π| αν, 1. τς] οἱ. ὁ. |. ἐπάρας (οι. και 990). | ἵνα] ὁπ). 
και, | ὃ υἱ. Ὦ. | οἷ, σου. | 2, Ἱ ὃωσμ. | αυτοις ΝΔ: αυτῳ ΝΑ. | 

8, Ἠ γινωσκωσιν, |. 4. { τελειωσας. | δεδωκ, | μοι 1 µε”, | 

δ, ἦν δα; καὶ ΝΑ, | 6, Τεδωκ. Ὦδ, 1 και εµοι, | εδωκ, 90, | ἐτη- 
ρησαν. || 7. νυν εγνων. | Τδεδωκας, [ εἰσιν, | 8. δεζωκας. | 

ΤΠ], και εγνωσαν ΝΑ; Ἠαὺ, δν, |. 10, και 19 ων, εστιν] και 
ἐμοι αυτους εδωκας, |. 1, οὗτοι αυτοι ὃν, ἃ, Κ᾽ (οπι, Το). | 

καγω, | πατερ, | ῥ. | εξωκ, | καθως και 1 οἵη, και Β΄, 

ῬΡ. 464, 465, ὅο, Ἀν], 11---26, 

Ἀν], 13, μὴν. | οἱ, εν τῷ κοσ. | οπ, ᾧ δεδ, μοι ΝΑ (πα. ὁ 
δεδ, μοι ΝΑ), | και ἀπο εφυλ, | εφυλαξα ΔΙ: -λασσον 83. ἢ 
18, εν αὖτ. [| 14. εγω 30 ὅδ; οπι. δὶ |. 10, οπι, κοσμου....εκ Του 

Β. | 16. ουκ ειµι. || 17. τῳ. | οἵη. σου ὁ νο ὁ σος αληθ. μὴ: ΒΔ. 

ἔδο. | 18. καγω .... κοσµον ὈΪ5 Β. |. 19. 7 οπι. εγω. | ωσ. δῃίο 
και αυτ. | 90. πιστευοντ. | 91. ὕ πατερ. [ εν ἡμιν] πἀά. ἑν 8: 

οι. (1ργ. 318. Γη. πρ. ΟΥΡΥ. 1458 (ἀσ]ο επρτα). 1 { πιστευῃ 
δε; Τ/πιστευσφ δ, || 99. καγω. |  δεδωκας. | 1 εδωκα. | ἡμ. 

ἐν] ααᾷ. ἐσμὲν Ἀ'.: οπι. ἐν ἐσμὲν ΝΑ. |. 95. και γιν. (οπη. ἵνα. | 

94. πατερ. | Τὺ. | δεδωκας. | κακ. | Τἡν δες. |. 25. πατερ. | 

20. με] αυτους, 

ῬΡ. 400, 467. 40. κν, 1---1δ. 

ανῆϊ, 1. τς] οἵη. ὁ. | Έτων Κεδρων ΝΑ: του Κεδρων ἅοϊο 
Ὦ: του Κεδρου 83. | 2. τς] οπι. ὁ. |. 3. εκ των 30 δὲν οἱ ὃ : 
οἵη. δν”. | εκει Να: οἵη. ΝΑ. |. 4, Τις δε, | εζελθ. ειπ. | ὅ. λεγ. 
αυτ.] αἀἃ. τς. | εγω εἰμι] «ἀὰ. τς Β. |. 6. αὐτοῖς δξδδ: οἷ. 93. ] 

ΟΠ]. ὅτι. | απηλθαν. | επεσαν. || 7. επηρ. Ροδί αυτ. | 8. ιο] οπι. 

ὁ. 110. τον δουλ. του αρχ. | ωταρ. | 11. οπι. σου. | 18. ηγαγ. 
ΝΕ; απηγαγ. δ: ΟΠΠ. αυτον. |. 14. αποθ. | 16. ὁ ὁ αλλ. δν: 

ΤΓοπῃ. ὁ 8”. | ην απίο γν. | 16. εἔω προς τῃ 0. Ν. α. Νοπηρ].. 

Πε). Θγτ, Ἐ5ί. | ὑς ην γν. | τῳ αρχ. | 17. 1 τῷ Π. ρορί ἡ π. 

ἡ θυρ. | 18. δε 107 Ρτάσοπῃ. και. 

ῬΡ. 468, 469. 420. χνΠ. 18---26. 

ΧνΙ, 18. ην δὲ και ὑ Πετ. κατ᾽ αυτ. | 90. απεκρ. ΧΙ ῬΥΔΘΠῚ, 

και ΝΤ. 1 αὐτῷ ππίο τς 8.3: Ῥορὲ δὲ" (οπι. ὁ δὲ). | λελαλ. | συν.] 

οἱ). τῷ. Ι παντεο. | 231. ἐρωτᾷς. 1 ερωτησον. | 92. Τεἷς παρ. 

των ὑπηρ. ΒΝ: (1) εἰς των παρεστηκοτων ὑπηρ. ἂΝ''. | 3. 

ὁ δε τς ειπεν αὐτῷ. | ελαλησα Ν'': εἰπὸν δὰ", | 94. ουν] δε. 

37. Πετ.] οἵη. ὁ. |. 328. ουν. | πρωι. | αλλα. |. 39. προς αυτ. , 

Πιλ. | εξω. | φησιν. | κατα 83: οπι. δὲ" (70). (α.6.})6. |. 80. 

ειπαν ὃ: -πον Οἱ. 1] κακὸν ποιων ὧδ; κακὸν ποιησας Χ3: 

κακοποιος Θ᾽. |. παρεδωκειµεν. | 51. ουν 10. 1 Πιλ.] Ῥγασπι. ὁ 

805, 1 οἵη. αυτον “0 ΝΟ5: Μαν, δδτα, [ εἰπὸν} δα. ουν 30 83: 

δὲ Θ΄, |. 95. ὃν ειπεν δὲ: οπ. ΧΑ. [ 33. παλιν Ροβί πραιΤ. | 

54. απεκρ.] αάά. αὐτῷ. | τς} Ῥνπση. ὁ ΝΟΥ. 1 απο σεαυτ. | συ 

Νο ο. ΝΤ. 1 λέγεις δι ειπας ΝΕ. 1 αλλοι σοι εἰπὸν 80". | 

35, ὁπ. τι ΝΤ. | οἱ αρχ. Ν'1: ὁ αρχιερευς ΝΑ. 

ϱρ. 470, 411. 1ο. αν Ηῖ, 80 --χὶκ. 1]. 

αγνή, 36. τς] οιπ. ὁ, | ἡ βασ. ἡ ἐμὴ 15] ἡ ἐμὴ βασ. | ἡ βασ. 
ἡ ἐμὴ 50. 1 οἱ ὑπηρ.] Ῥχαθιη. καὶ, . οἱ εµοι ἢγ. δηῖθ αν, | 

ἡ βασ. ἡ ἐμὴ 85] ἡ ἐμὴ βασ. |. 87. ὁ ο | Τ εγω εοπιε]. Ι τρ 

αληθ. δι περι της αληθειας δὰ. 1 ἐκ της Νο. εκ ὅδ, | 

ή 

ΟΟΠΗΙάΕΝΡΔ. 

98, τι ὅδ: τις ΝΑ". | εὗρ. | 39. απολ. 10 

απίο ὑμιν. | εν. | ουν] αἀά. ἵνα. | απολ. ἀπο ὑμιν. | 40. οπι. 

᾿ πάντες. || κὶκ. 1. λαβὼν ὁ Πιλ. τον Τησ. (οπι. και). | 8. και 

Πρχ. προς αυτον. | βασιλευ (οἴῃ. ὁ). 1 εδιδοσαν. | 4. εξηλθ. 

ἰαπέμπι. ! εξω Ῥο5ί ὁ Πιλ. | αιτ. ουχ εὗρ. (οἴη, εν αυτφ) δὲ: 

Ἱταιτ. ουδεµιαν εὗρ. εν αυτῳ ΝΑ. | 5. Τὸ τς. | δου, | ὁ ανθρ. 

δὲ: ὁπ}, ὁ Β. |. 6. εκρανγ. δὲ; εκραξαν ΝΑ. 1 ο), λέγοντες, | 
σταυρ. 29] Τ{ αάά, αυτον. | λεγει] ῬΤΆΘΠι. και, Ἰ. 7. οπ|, αυτῳ. | 

γΌμ.} οπι. ἡμων, | θεου] οπι, του, | ἑαυτ. Ῥοβύ υἱ. θεου. | 9, 
᾿ πι, παλιν ΧΙ Ὠαῦ, Νἱ, | 10, οπι, ουν δὲ": ΒΔ, 8, | Ταπολ, 
Γ σε... σταυρ. σε, 

ἐν αὐτί Ῥοδί αιτ. 

σοι χὶκ. 11 ----ἴθ. 

χίκ, 11, αὐτῷ, | τς] Ῥχασπι. ὁ. | εχεις. | κατ ἐμοῦ πη: ουδ. | 
σοι μοῦ δεδ, (δεδοµενον Ὦ). | ΤΙ παραδους, | 13, ὁ Πιλ, απίο 
εἴ, 1 εκραζον 3: ελεγον (οἵη. λεγοντες) δα: Ἡ εκραυγασαν 

| ΓΡ. 472, 479, 

Ῥ. | εαν. | ἑαυτ. | 15. των λογ. τουτ. | βημ. οπι, του. | 

Ῥυλγοθα ὅλα; Ταββαθα (εξ οπι. δε) δὰ". ᾗ 14. ὦρα ην. | ὡς. | 

ἕκτη δλδ τριτη ὃν. |. 15. εκραυγ. ουν εκ. ὑδε: οἱ δε ελεγον 

ΝΤ. 1 αρον Ὀἱ5 ΝΤ: 5οπιε] Νά |. 16. αὐτοῖς αυτον δὲ. ὃ... ΓΚ} 2.0.1} 

οἱ δε λαβοντες τον τν ᾿ξ : παραλαβοντες ουν τον ιν | δαὶ, 

απηγαγον αυτον (316). |. 17. ἑαυτῳ τον στ. | ὃ λεγ. | Γολγοθα. 

ῬΡ. 474, 470. 20. χὶκχ. 19---32. 

χὶκ. 90, ὁ τοπ. Απίο της πολ. ΝΑ (οπι. του. 90 οἱ ἀβαπὸ δ 

Τουδαιων 90 γογ. 91 δὲ). | Ῥωμ. απἱο Ἑλλ. δ'. |. 91. ᾧ των 

Τουδ. Ροβί εἰμι. | 95. ὅτε εσταυρ.] οἱ σταυρωσαντεος. | τεσσερα 

δὲ τ -αρα Ὦ. | οἵη. καὶ τὸν χ. ΧΙ: αυ. ΝΤ, 1 αραφος δὲ}: 

αρρ. Β. | 94. ειπαν δὲ: -πον Τὰ, ] προς αυτους δ": πρ. ἑαυτους 

δε. 1 μου τα ἵματ. | 1 οἵη. ἡ λεγ. δὲ : Παρ. Τὰ, |. 35. Μαριαμ 
μίς δὲ: -ια υἱ9 Τά. | 90. ιο δε δὲ" (οπι. τς ουν ιδων την µητ. ὃ 

α.ὐ.ο.ει[ιῇ. Μοπιρῃ. ΤΗΟΡ.ΒΥΥ. Ρ6ύ.| λεγει] Ρτασπῃ. και 3. | µητ-] 
Οπ1. αυτου. | ἰδοὺ δὲ: τδε Τὰ, |. 27. ἐδὲ ΝΤΑ. | οἵη. και δῃΐο απ᾿ 

Τὰ, α.ο, Του. | ὁ µαθ. Ροδί αυτ. ΝΤΑ, | 98. ειδως Ἠϊο, | ηδ. Ρο5ὲ 

παν. | πληρωθη. | 39. σκευος] πάὰ. δε. | σπογγον ουν µεστον 

του οἵ. ΧΙ" (οΠι, του 3). | ὑσσωπῳ. | 50. οπη, ἐς ἐδ δ: Ὁ πα. μία 

(οὐ 1 ὁ) δδοας, | τετελειωται (Ὁ Οἶωπ. 812}: ἄρ Τμαϊπῖς πο. 5813 

Ἰϊχαού, | 51. επει παρ. ἣν απίο ἵνα. | οπ), ἡ. | εκεινου δὲ : εκεινη 

. Του θα ἆοππαπα παπα θαὐδθπίαπα ο Τϊδο. 

Ίρωτησαν δ: δα, ουν 5. 
Β (ἐκεινοῦ... 

ΛΡΡ. Ν. Τ. Ται, Ρ. κῦ,). | 

ϱρ. 470, 477. 40. χὶκ. ὁ2---κκ. 6. 

Ί,ορο πιστεύσητε (Τνες.). 
εὗρ. (οιῃ, ὡς) 83. λΤοπρὴ, [1 ηδὴ Ῥοδὲ 

αυτον. | και ου 83. 7: ου ὅδ, | 54. Τ εξηλθ. απῖο ευθυς. | 85. 

αληθινη] αληθης. 1 κακ. | και δῆῖο ὑμ. ΏΝ. | Τπιστευσητε δὲν: 

Ἡ πιστευητε ΝΑ. |. 36. αυτου] Ῥταεπι. απ’. |. 838. δε [ Ἱω. 1 

ὁπ, ὁ, | απο] ργδθι, ὁ. | ἡλθον ... ηραν δὰδ, Τλεῦ,ς ηλθεν.. 
πρεν Ν'.. [τὸ σωµα αυτου 8ν": αυτον ἰαπίωι 83. | 59. 17 πρὸς 

τον ιν. | φέρων ἄ9Ν: έχων δὰ, [ μιγμα δι ελιγµα 3. 1 ὡς, | 
40, οθυν.7 οι. εν. | εστιν Νννι ην ΔΝ. |. 41. οὐδεὶς ουὕεπω δὲ. 

ντ, Πίου. | Την τεθειµενος. | 49. εθηκαν πι ΡΤΑΟΙΗ. ὅπου 

ΝΑ. ΙΙ ας. 1. 1 Μαριαμ. | απο τὴς θυρας ἐκ του μνημεέιου. ἢ 3 

Σιμ.] Ρίαοη. τον. | 8. και ἤρχοντο εις το µνημ. ἂν ΟΠΗ. 83. 

και ἔτρεχον 8”. | καὶ ὁ αλλος. . «του Πετ.] 

Τοσι. χὶκ. 90. 

χῖχ. 98. ὡς ειδ. ὅδε; 

| 

4, ετρεχον δὲ Νις 
προεῦραμεν δε ταχιον του Πέτρου. | πρωτος Ροδὲ μνημειον. [ 6. 

κέιµενα Ροδί τα οθον. δὲ" (οἱ 32). | οἴῃ. τα οῦ, κείμενα ἀβαὰὸ δὰ 

θεωρει (νο. 6) ΝΤ. πα. Ντ. {{6. Τουν και ὅδ), 
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ῬΡ. 478, 479. ὅο. κκ. 0---ΩΔ]. 

Χα, 9. ᾖδει Ν. ὖ.ο.ε: Ίδεισαν ὃδ, |. 10. αντους ΝΑ: ἐαυτ, 
δε] 11. Τ Μαριαμ. | προς] εν. | οπι, εξω ΝΕ: Ἰαὺ. ροδί 

µνηµειῳ ὃδο, | 15. δυο Ντ: οπ), ΝΑ. 6, | καθεζ. εν λευκοις ὃξ. 

Μοπιρῃ.: εν λ. κ. (Ογίᾳ. Ἱ. Ε91). |. 19. ὁπ}. και ΔΠίΘ λεγουσιν 

ἐδ, αὐ, ἢ. ΤΟ. | λέγει] ποη Ῥγβοπη, και. | 14. ταυτα] ποῃ 
Ῥτασπι. και. | ες] οπι. ὁ. |. 15. ιο] οπη. ὁ. | εκεινη ὅδ; αάά, δε 
Ν1. οι. Μοπιρη.ΤµοΡ.Ὀγτ.Ῥεί.Ηο].ΗΠΙογ. | εβαστασας ὅλο: ει ὁ 
βαστασας ἴΝἈ. | έθηκας δπίο αυτ. | 16. ις] Ῥποπη. ὁ. | Μαριαμ. | 

δὲ Ῥοβί στραφ. ὧδ, (6.) Μοππρη.Τπεῦ. Ατπι, (οὐ οοπγοτεα ὁ. 7. 

Ῥντ. ει. 110]. Που. 26 1}.}. | Ἔβραιστι.| και προσεδραμεν ἁψασθαι 

αυτου δἱἳ: οτη. ΝΑ οἱ Ὁ | 17. τς] Ρταστη. ὁ. | ἢ μου Απίο ἅπτου. 

πατ. 19] Τοπι. µου ΒΝ. | δε (ροςί πορ.) Ν3 οὐ Ὁ; ουν Χδ.. | αδ. 

µου 53: Ο1Π, µου 3Η. | 18. Μαριαμ. | αγγελλ. ΝΕ: απαγγελλ. 
Χο. | Τέωρακα. |. 19. τῷ µιᾳ Ἀτ.: οἵη, τῷ δ", | σαβ.] οτι. των.| 
μαθ.] οπι. συνηγµ. δὲκ΄ : Ἰαδ. δα, | ὁ ες. | ὁπ). αυτοις ἐξ", ΒΥτ. 
Ἠϊογ,: αυ. ἔδει |. 20, εδειξεν] Τ οπ1. αυτοις. | ΟΠΙ. και ΑΠΟ τας 

χ' | Ταυτοις. |. 21. ειπεν ουν ΝΕ οὐ Ὅ: και ειπεν δι, | αντοις] 

οπι. ὁ τς : Ἠαδ, ΤΗΟΡ. 

ῬΡ. 480, 481. 420. ας. 21---χχὶ. 4, 

χχ. 9]. ἔ πέμπω ΝὉ: 1] αποστ. ΝΑ: πέμψω δὲ (ίας, 6). | 

29. ενεφ.] οπῃ, αυτοις. 28. αν. | τινων ὈΪ8 ΒΝ. [{ αφεωνται 

ἔξει; αφεθησεται ΝΑ. | αν 90 τα: εαν (οὐ αάά. δε) 8”. 1 ΠΠ. 29, 
Ίορο «ἰοποβαπ!Ἡτ αν |. 94. τς] οπι. ὁ, | ὅτε ουν ηλθεν τς δ. | 

30. 01η. ουν δΣ: Ἰαῦ, δξ΄5, | αλλοι δ: οπ, δὲ. Ἀ[οπρ]μ. Θτ. 
81. [αὐτου 10 ὅδε: οπι. δέκ. | {μου τον ἄαςτ. | Τεις τον 

τυπον των ἡλων 3: εις την χειραν αυτου ΧΙ: Τ μὸν απίο τη» 

χ- | χειραν Ὦ (δὲ ν]ὰο 6αρτα). | 26. ΟΠΙ. αυτου ἐξ» απἲο οἱ Οτὶφ. 

οοᾶ. [ 28. Δ 1πίτ.] οπι, και. | ὁ Θωμ. | 29. ειπεν δε δὲ": λέγει 
δὲ ὃδτν. { Τὁ. | ποπ δᾶ. Θωμα. | πεπιστευκας δὰ: ῬΣΔΟΠΗ. και 
δή, σ. Αππιι 1 ἰδόντες δὲ: δα, µε δὲ δ. |. 50, ποῦ αᾶά, ἁ Ὦ.| 

µαθ.] βάά. αυτου ΝΤΑ. |. 31. {{ πιστευητε δὰ" : Τ-σητε ΝΤΑ. | 

τς] οτι. ὁ Τά, | και ἵνα ἔδει: οἵη. και 8. | αιωνιον ΝΤΑ. |] 

αχὶ, 1. παλιν απίο ἑαυτ. | τς] Ῥνασπη. ὁ. | µαθ.] οπι. αυτου. | 4. 
ηδη δα, 

ῬΡ. 482, 483, 70. χχί. 4---18. 

κκ. δ. τι δδα, |. 6. λεγ. οὐ δῦ; ὁ δε ειπεν Ἀ'. |. 9. απεβησαν 

δ [εἰς την ΝΕ οἱ Ὁ; επι την '. | 10. Ίωανου Ἑ. || 16. 

Ίωανου Ῥ. | ναι ᾿ξ, |. 17. Ἰωανου Ἑ. | ελυπ.] οπι. δὲ ἐξ, [ φιλ. 
90] οπι. και δν" οὐ ». | συ γινωσκ. Ἑ. | λεγει 251 Ῥτασπι, και ὃν. 

}Ρ. 484, 480. 0. χχὶ. 18---95. 

πχὶ, 90, ΟΠ]. ακολ. ὃς δὲ": δᾶ, ακολ. 8, Ιέοπῃ ὡς δὲ, | ειπεν 

δις, | 91. Ίπεα λεγει οἷο. ἆπαρας απἰοσρἀσπέρπεβ ῬγβθροπαίαΓ. | 

99. Ἠβῦ. τι προς σε ἂ'. | 24. µαρτ.] επ. και Οτίφ. εᾱ. Ἠποι.: 

οπι, ἐξ. | ὁ καιγρ. 83: και γρ. 8". |. 95. ΠΠ. 1. ΤΙΒομοπάογῆο 
1πάϊσα, ἀἱβεοπιοπίο Ττορο]]οδίο, αἱίετο 5} α]ίοτίας οου]ῖς Ητίο- 
ταταπα Βριταπῃ οἱ οο]οτοπι βοτα(βίο, οοαϊοὶ δὲ εοχγοσίος ἈΠΕΪ 1 5- 
αἴπηπβ (δ) Ὠ ΠΟ ΥΕΤΕΙὪ Ρίπι5 1Ππίπ]1ξ. { χωρησειν Ὦ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Ρ. 489, Δεί, 1. ]---θ. 

Τηβοῦ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Β (ἶπ πιαχρ]πῖδς οοπβἰαπίοτ 

ΠΡΑΞΕΙΣ πί δ), Ηἴδν Ῥ. 1. 4, συναλιζ. Ἐπ, αἆ Ματ, αρ. 

0οτᾶ, 9.0, 296, 

ῬΡ. 490, 491, Λοῦ, 1, 6---20. 

ἱ, 7, ὁπ}. ουν Ὦ3: Ἰαῦ, 3 (οπιαπα αὐ να(τ). |. 11. οὗτος Β, | 

16, εδει] ἀοὶο « Ίγεπ.’ οἱ Ἱπίτα " (ο ἆ.).᾽ 

ῬΡ. 495, 495. Αεί, 1, 20---ἰϊ, 12, 

Π, 7. ἅπαντες 90 Β, 

ῬΡ. 494, 496, Δοΐ. 1, 12---30. 

Π, 29. Ἱστρ. ὮΗ, ᾱ.: 1σδρ. δὲ, | δεδοκιµασµενον Ὕ αἹρ, Ίτεμ, | 

99, εν ἡμιν ΟΥἱᾳ. Επ]. 66: παρ᾽ ἡμιν Ἰωπίί, Ίγε. 

ῬΡ. 490, 497. Δοί. Π, 90---4δ. 
Ἡ, 80, Δ44, το κατα σαρκα κ.τ.λ. Οἱ. 1 τον θρονον ΟΥνίᾳ. | 

81. Ἰαῦ. προιδ. κιτ.λ. Ον. 1 της Β. | ουτε (018) Ονίρ. | 

εγκατελειφθη ΟΥγίρ. 1 οι. ἡ Ψ. αυτ. Ογᾳ. | ἆδην ΟΥίᾳ. | 55. 

ἐσμ. µαοστ. Οἱ. | 88. ἄθ16 ' Ίτοα.. .. 184. 1 ἀμ. ὑμων Β. | 

39, ὅσονς Ορ. | 44. Τοπι, ησαν εἰ και πι, 

ῬΡ. 498, 499, Λο, 1], 46---Π]. 13. 

Ἡ, 47, 48. επι το αυτο. Π. δε 5, {|| 11, Ἱ. ενατην αἱ, | 9, 

λεγ.] καλουµενην ἱ. || 8. λαβ. 65. | 4. εις αυτ. δυΐο Π. 65. | 

Ίωαννφ Β. Ἡποιδᾳιο (Ίμμο, 1, 60, 65 οχεερ!ῖβ) Ίωανης ο0Π- 

βἰαπίοτ Β ; -ννης Αα. ΠΠ, 4; ἵν. 6, 15, 19: κ, 25; ΧΙ, 6, 2ὅ ; 

χν. 37: ἵπ Ποὺ Ιῦτο -νης 16 ]οεἴς, Ιέοπι (1. 11, Θ. Το δὲ γιά 

δὰ Μαϊ, αν. 18. |. δ. τι παρ᾽ αυ. λα. 9. | 6. Π. δεειπ. αἷς | 

Τεγειρε και 9. | 7. ηΥ. αυτ. 63. | αἱ βασ. Ροξὲ αυτου α": 

Ίορο “αὐτοῦ δπίθ εστερ. 1γοπ. 194’ (41ο “ οα).)). | 1 σφυδρα Β ; 

σφυρα 5. |. 11. Σολομωντ. Β. | 15. Ἱστρ. Β, ἃ. | 19. 1, 4. 

Ιτεπ. 194) ἀποῖδ Ἰπο]. 

ΡΡ. 500, 601, Λο. ΠΠ, 189---26. 

Π, 22. κα ἃ, πρ.τ.πατ. 1γεπ. 194 (616 5αρτα). |; 25. 1 ευλογη- 

θήσονται Ἑ. 

ΤΡ. 509, 608. Δοι. ἵν. 1-18. 

ἵν. 4. ἡ ὡς Β. | 10, Ἰστραηλ Β. ἀ.6. | 15. ον, ἐστ. ἑτ.] ἀεῖο 

(6,2). 

ΡΡ. 504, 506. «Αοίι ἵν. 18---88, 

ἵν. 18. του Β8. |. 90, ειδαµεν Ὦ (εί οιδαµεν εἴ ιδοµεν Β5). 1} 

89. ελεγον Β. Απ. ᾱ. 

ΡΡ. 506, 507. Λο, ἵν, 88 τοῦ, 13. 
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ΡΡ. 508, 809. Λε ν. 13---39, 

γ. 21. παραγένοµενοι Ὠ": -νος Β: (νά (κ). 1 35. Ίορο ενκλε- 

λεισμ. 13. 

Ρ). 510, 211. Λοιι ν. 20---γ], 1, 

ν. 80. ὁπ. τον αΠίο ἐν Β. | 83. µαρ. ἐσμ. (Ίτεπ. οοᾶὰ.) : ἐσμ. 
τντου µαρ. 891. Πο]. (616 ΄ Ῥαι,): εν αυτῳ µαρ.] Ροδί’ 5αππς 
ιά110 «(4 οπι. δι οὐ, ορε)’. | 84. εξω Ροδί εκελ. Β. | 53, 

α νυν Β3, | 89. 11. 19. ροδί “ Ὑἱτὶ ἡ πάάο “ (7 ντ, να, νεςι!). 

ΡΡ. 513, 513. Δοῖ, νἱ, 1--15. 
νἱ, 8. ἐπισκεψωμεθα Ὦ. | 14. εθνη ΒΒ: εθη 3 (γι). 

ῬΡ. 514, 516. ΔΛοι, Υἱϊ, 1---16. 

ν, 6. σου ἐξ. || 8. Ίσακ 15 (πο 20) ΒΗ: Ισαακ Β" (ναι). | 

10. αυτου Β”. | 15. ετελ. αὐτ. Β. 

ῬΡ. 616, 517. Δοιι νἱῖ, 106-392. 

Ὑἱϊ. 17. ηγγιζ. Β. 121. 1ἴη. 9. Ίεσο εκτεθεντα. |. 23, πασφ 

σοφιᾳ (οπι. εν) Ὦ. Ογῖφ. Ἡ. 695. | λογ. και ἐργ. Ὁ. | 30. Πα}. εν 

γῃ ερ. Ὦ. 

Ρ). 518, 519, Δεί. νἱῖ, 99---45. 

υἱ!. 58. ὑμιν Ίγεῃ. 945. |. 89. αλλα Β. | 45. εν τῳ ερ. Ὁ", | 

τ τεσσ. Ροδί εν τ. ερ. Ονῖρ. Ἱ, (616 Ροςί /1γοπ.)). | 45. Ῥεμφαν] 

οσο ΄ ΟΙ. 1, οἳ,’:. "Ῥομφα Οτίᾳ. εσὰ,: Ῥεμφα Ολίᾳ. εοᾷ, 

ῬΡ. 520, 631. Αοι νἱϊ, 45---νΠ, δ, 

νη, 49. ἡ δε] αἀᾶο “(ν18, ΤΧΧ. οοᾷᾷ, Ρ].}: και ἡ] Ροί 

Ι.Χ Χ.᾽ αἆάο “ οοὔ, Β.᾽ 

ΡΡ. 522, 538, οί. ΥΠ], 6---55. 

νΏῖ, 11. µαγιαις] ἀε]ε Β. 

ῬΡ. 534, 635. Λοί. ΥΙΠ, 26 ---ἰχ, 4. 

γἰῖῖ, 34. τουτο Ὦ”. | 5. Ιἶπ. 10. Ροδὲ χριστον αά ο «(οπη, χν 

οοᾶ.)’ : Ἱϊπ. 13. ροβῦ 1967 αάάο «Ἐασϊ]ο δαα»ίί οἱ [5ο, θπΠΙΙΕΠΟ] 

ογοίοτο ὁπ 6856 Ογίδίιπι «Τε ααΐ δὰ Ῥοπίίο οἱο., οαπηαιιο 
ρ98ο Γι εἰ, αὶ αείογη σπα υίατα οπή πίδιις ἀαἲ, {γεπ. 260.᾿: 
Ιίπ. 19. Ίομο ᾳιιοᾷ πιο ἱπροάϊαν ἑπριί Ἰ: Ἰπ. 36. ὁπ), χριστου 

Ίγον. 190 Τμαέ. οἱ οοὰ, Αγ. 

Ρ). 628, 529. Δοί, 1ν. 953-40, 

1χ. 95. αυτου Ὦ. | 906. εἰς Ἱερ. Β΄. | 29. Ἕλληνας Υυ]μ. 

(ἀε]ο αργα). |. 33, κραβαττου ΒΒ": κραββατου Ὁ, |. 56. Μαὺ. 

ην 15 Β, 

ῬΡ. ὅ80, 5391, Δοῖ ἷχ. 40---κ. 15. 

Τοχί, ἵκ, 49, Τρ [αὐτὸν] (Ττερ.). 

ῬΡ. ὅ32, δ98. Λοῖ, χ. 10---33, 

κ. 28, ΠΠ, 15. ἄρ]. Ουργ. 99. 

Λοαι, κ. 33---18, 

κ. 37. βαπτ.] κηρυγµα Β. | 18. εν τῷ ονομ. 

ΡΡ. ὅ34, 635, 
τυ χυ βιιπτ. Ὦ. 

Ρ). 6980, 087, Λοι. χὶ. 1-- 19, 

χ᾽, 12, ζιακρειναντα Β. | 195. απηγγ. Ὁ. 

ῬΡ. 538, 539, Δεῖ. χί, 19---χῖϊ. 6. 

χὶ, 23. {α44. εν Ψ ΙΕ. ο. 1} 31, τῳ κυριῳ Ὠ, |. 80. Νιὸ, προς 
ΒΒ. ΠῚ κῖῖ, 3. ΠΠ. δ. Ίσσε ἡ επιχειρησεις αυτου επι κ.τ.λ. 

ΡΡ. 540, 541. Λοῖ, χὶϊ. 6---»1. 

κ. 8. ὑποδησαι 3. | 13. προηλ. Β” [οτίαςεο, Υαἱμ. { 10. αυτ. 

ἐστ. " Οτῖσ. 111, 6084” αποῖς Ιπο]. |. 19. αποκτειναι 851. δι. Πε]. 
(Μοπρη, 2.1.) Ατπι, ἰοδίο Τιϑραγᾶϊο ; επι είν, 4ῑετ. ο. 

Ναπ. 

ΡΡ. 543, 543. Λε, τῇ, ο]---σίῇ, 12, 
ΧΙ. 95, Τὴ Ὦ 'Ηιίοτπο εις Ἱερου Ριῖπα υἱ τις πιαπα τε- 

᾿ εοΠρίαο: γἱάσίαν ΡΙΙΠΙΙΠΙ απο [ροβἱ15 ατιπὶ εξ] Ρο εις εο]ρίαπι 

Ραΐᾳςο  (Τ15ομ.). [ κ, 1. Συμ. Β. |. 5. οπι. αυτ. Ὁτίμ, 5ο. 

Οοτᾶ. 91. |. 4. εκπεµφθεντες 1). | 11. επεσεν Ὦ. 

ῬΡ. 544, 540. Λοι, κ, 19---97. 

ΧΙ, 26. ΤΙ ἡμιν ὁ λο. Ὦ. 

ῬΡ. 546, 547. Δοι. κ. 28---45. 

ΧΗ, 38. ΠΡ. τῳ 19 Β. |. 98. 11η. 6. οσο “ αλά. και µετανοια 

ΘΥτ,Ης]." | αὖά, µετανοια Πίο απο Ὦ.᾽ | Ἰαὺ. εν Ὦ. 

ῬΡ. 548, ὅ49. Λο, κ. 40 --πὶν. 9. 

ΧΙ, 46, Ἱϊπ. 16, 17. 60.61 εἰσ”, δὲ Ογίϱ.. .. 1924) απο. 

Ίπς]. 

Δοι. σὶν. 9---93. 

πἰν. 10, δ]. σοι λέγω κ.τ.λ. Ἴγον. 197: ο1η. ΒΥΓ.Πίο. | και 
90 3, |. 11. ὁ επ. Β. | 13. οπι. μεν Β. (οἱ ΤὶδοἩ. ΔΡΡ.). | 22. 

ἐνμ. Ὦ8. 

ῬΡ. 500, δδι. 

Λοι, χῖν. 25---χν. 10. 

χῖν, 96, απεπλ. Β΄. | 57. ανηγελλο» Β. ΙΙ Ἀπγ. 1. περι- 

θµητε Β. | δᾷᾷ. και οἱ περιπατητε] οοπῇ, γεν, 1399. | 9. κ. ζητ. 

Οτῖφ. Ἱ, 4549. 

ΡΡ. 602, 0058, 

ῬΡ. 644, 600. Αα, χν, 10---26. 

χγ. 90, αλλ’ Β, | 38. και οἱ αὃ, ΜΟΙ, 1], : οπι, ΜΟΙ}, 

τρ. 

ΡΡ. 506, 607. Λο, αν. 26---χν]. 8, 

χν. 38. τ. πν. τ᾿ ἁγ. Οτίᾳ. 1ο. Οοτᾶ. 9]. 

ῬΡ. 208, δδ9, Λοι. χν]. 3-17. 

χν 11. τῳ δ᾽ Β. |. 19. κακειθεν ποῦ αάά. τε Β, 

Ῥρ. 600, 661. Δεῖ. χνῖ, 17--.-98. 

Ῥοχί, χνῖ, 58. ΠΑΤΕ. Ίμορο Παῦλος ἀπίο μεγάλῳ φωνῇ. 

αγ], 90, Μπ, 4, Ἰορὸ ασφαλισαµενος. 

Τ). 609, 508. Λος χνῖ. 38---χτιῖϊ. 7. 

χνῖ, 40, τ. αδ. παρ. 9 (νἀϊτ : Ἱπαῖρίε. «« λφους). | αυτους 

9. | εξηλθον 9. {|| κν. 1. ἴπ. 8, Ίορο ΄οοσγ.Ν’. | 4ο τὴν ἴῃ αν 

ποη 14. 1 ο. ἡ 0, || 9. διελεχθη αν. | δ. 1. ὁ Χ. Μεπιρῦ, 

(61ο βπργα): ὁ Χ. ὁ 1. (Ὅν. - ἄσ]ο αργα): Χο 1. (ρτασι. τί 

τά!τ. ὁ) 0. ἢ! 4. επιστευσαν 9. 1 Τ οἱη. και Ἀπίο Ἔλ. 6". ! πλ. 

πο. Ὁ. ἢ δ. [ζηλ. δε νᾶϊν ο 5.7 οἱ 1. οἱ απ. κ. προσλ. ὐ αν. 
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τι. 9, 1 κ. επ. αὖ (νἀ(τ). |. προαγ. Ὦ εἰ (νάιν) αν, |. 6. εσυρ... 
6». ] τον 65. 

ΡΡ. 664, δύδ. Δοῖ, χνὶ, 7-91, 

ΧΥΪ. 7. πρασ. αν. | ἐτ. λεγ. Β: λεγ. ἐτ. α". |. 10. οπι. της 

0, | και Σ. 0. | τ. 1. απιεσαν (5ἱ9) 9, |. 11. ησαν] εἰσιν 9. 
ᾱ. (εβεθηΐ 6). | Τοπ. το αν". | οὖτ. εχει αν, |. 18. και ταρ. Β: 

ο, 9. [ 14. ὡς 9. | ὑπέμειναν 9, [τε ΕΝ. | 15. καθιστωντες 

0. | αυτον ΑΝ. | οπι. τον ππίο Τιμ. 9. |. 16. θεωρουντι 0, | 
καθειξωλον 0. |. 17. ἀοδίπιι αν σεβο... 

ῬΡ. 666, 007. ΑΛοιι αν, 93 --ανγΠΙ. 2. 

Τοχ!. κγ]ὶ. 27. Απο θεόν Ίεπο ἶ (τομ). 
ΧΙ, 29. ὑμιν Ὁ (νάιγ). | 95. ὅους 1τοπ. | και τα παντα Β. | 

90, τε 1161. οοᾷ. ορί. (/εοερίί φαν 1.ο. Γσοσγίίημαε: ἀο]ο Ιπ[τα). | 

και γε αν (Ιποῖρῖῖ εὑροιεν). | µακρα ὺ, [ ὕπαρχοντος αν. | 28. 

ὑμας 9. Μοπιρὴ, (ἀσ]ο Ιπ[τα): ἡμας Ὦ. | 99. χρυσῳ αὖ, | 

αργυρῳ Ὁ (ἀοδίηϊιθειον.. «1 ἱποῖρὶν 51 πίστιν). |. 80. πασιν 
1γεπ. εδ. : οπι. ο, ορ6. |. 99. εἰπὸν (ὖ. | 33, 88. πα. πε. 

του. και ΑΝ, | 95. οὗτος 0. | 84. [ὁ Αρ. α" (4εεπῖι Δαμ. 

και...). 

Ρ). 608, δ09, Δοῖ, κνῖ, ---] 7, 

ΧΥΙΙ, 8. { ηργαζοντο Ὁ, Μοπιρῃ, ΟΓἱφ. Ιπί. | 8. οπι. πιστ. 
κιτιλ. (Ὁ (Ιπεῖρί6...ευον, Ρ]εΓαπ]ατιο Ίασθγας τπιβάπο δα νου. 11). | 

9, ὃν ὁρ. εν νυ. αν, | 11. εκαθ. δὲ 0. | 19. ανθυπατευοντος 9. | 

19. οὗτ. αναπ. 9. | 14. οἵη. ουν 9 (νά). | 105. ζητημα 

6". |. 17. οἱ Ἡλλ, ΕΝ. | εμελλεν αν. 

Ῥρ. 5Τ0, 571. Λο. χγι. 18--- εἰς. 4. 

αγ]. 18. ο]. ετι αν (νάιχ ο 8Ρ.). | απετα...ὐ. | τ. κεφ. εν 
Κεγχ. α". |. 19. κατήντησεν ΕΝ. | κατέλειπεν αν". | 7 αὐτου 

0. 1 διεεχθη 0. |. 90. οπι. παρ᾽ αυτ. ΕΝ. | αλλα 9. | απε- 

ταξα...αυτοις 9. | αάά, δει κ.τ.λ. 0. | αἀά. δε 0. | και 

ανηχ. ΕΝ. |. 33. επιστηρ. 9. |. 34. Απολλως Αν. | 95. του Τησ. 

αὖ. | 26. Ακ. κ. Πρ. ἢ (μῖς ἀοδίπίτ). | εἰς. 9. 1 ουδ’ Β. 

Λε, χὶκ. 4---19. 

Χἱκ. 19. τα πον. Ὦ. || 18. εξομ.] ποπ δα. τας ἀμ. αυτ. Ὦ. 

ῬΡ. 572, 572. 

ῬΡ. 574, ὅ75. Δοῖ, χὶχ. 19---81. 

χίχ, 97. τε Ὦ. | Ταυτης Β, || 38. κατεβιβ. Ψυϊσ. | 84. επι- 

γυύοντες 10. 

ῬΡ. 70, 577. Δοῖ, χὶχ. 81 ---ᾱχ. 9. 

ΧΧ. 4. Βεροιαιος Ὁ, 

ΠΡ. 578, 579, Δοῖ, ΧΧ. 9---24. 

κκ. 10. 1 θορυβεισθαι 01). |! 11. οτη, και 15 (Π}0}»,}. | 160, 

κεκρει ΒΡ : κεκρικει Β" (νι). || 38, λεγον Ὦ. 

ΡΡ. ὅϑ0, 681. Λο, κκ, 34--88, 
ΙΧΧ. 934. ἐμαυτου Υ ]ρ. (6). 

ΡΡ. 582, δ88, 

χχὶ. 8, Γαναφιναντ. ὍΝ: -νεντ. 3, ΠΠ 4. ελεγαν οἱ απίο οἱ 

Λο, χχὶ, |---ἶδ. 

Ροβὺ ὃ. τ. πν. Β. || ὅ. εξαρτ. Ρονί ἡμ. Β΄ (1ρεο 5 2), | 19. ὁ 

Παυλ. Ρ”. 

ΡΡ. 688, 589. Δοῖ. χκί]. 6--96. 
κχί, 10. εντετακται Β, (-λται Β”). 11]. ουδενεβλεπον Β. ἢ 

94, ανεταζεσθαι Ὦ. 

ῬΡ. 690, 591, Δεί, κκ. 90---χ ΧΙ], 11. 

ΧΧΊΠ, 7. λαλουντος Ὦ. | Ἰπ. δ. Ίομο ἐπέπεσε εἴ επεσε. | επεσε 

Β5 (νά). | 10. 1 γινομ. ἐδ, Γιο. (οατη,, οξβο(). 

ΡΡ. 6092, 695. Λο πχ], 12---28. 

Τοχί. κχΗῖ, 99. Απιο ἐμέ Ίορο ' (Ττερ.). 
κχ]], 19. πιειν] πειν Ὦ3. | 16. την ενεδραν Ὦ. | 18. σοι 3 

(νά 1). { 91. πειν Ὦ. || 25. εεπίνπι Το, | 28, Τκατηγ. αὖτ. εις 

το συν. αυτ. Ὁ)". 

ΡΡ. 694, 695. Λο, ΧΧΊΝΠ, 58 --χχῖν, 11. 

ΧΧΙΠ, 84, 1 επαρχειας Α ΒΔ. |] ακκὶῖν. 6, 7, δ. Ἰϊπ. 6. Ίεσα 
κατηγορους. 

ΡΡ. 696, 697. λα, κχῖν. 11---ῶθ. 

κχὶν. 19. εδει Ὦ. | 94. ἐδιᾳ δα, Ῥοδίσα (αὓ δὲς νά) οταδαπῃ. 

ΡΡ. 598, 599. 

χχν. 1. Τεπαρχειᾳ Ὦ. |. 9. τοις μα, Ὦ. |. 15. ενεφαχισθησαν 

3: ενεφανισαν “ Βϑ οἱ αὐ νο ς Ίπα 33. 

Δοί. χχῖν. 27---κχγ. 16. 

ΡΡ. 600, 601. Δεῖ, καν. 1Τ--καν!. 4. 

Χχν, 94. συνπαροντες Β. | οπ. ζην Β΄: 

(νκλ). {Π χα νὶ. 9. 11η. 5. Ἱορο “ οὐ 510.” 
αυτον ζην Ὦ: 

ΡΡ. 605, 003. Δοι. καν]. ὅ---53. 

Χλν]. 19. βασιλευς Ὁ. |. 16. και στ. 55. 

ΡΡ. 604, 6056. Λο ΧΧΥΙ, 28-- καν], 7. 

παν]. (20. ᾿ἴπολο λαλῶ οἷο, γγαοροπαίαν, | 27. βασιλευς Ὦ. | 

91. Ριαση, τι ὙΥπ]ς. [ εαν, 9.  Αδραμῦιτηνῳ Β. 

ΡΡ. 606, 607. Λο, ΧΧΥΪ. δ---23. 

παν], 38. οργυιας υ9 Β. 

ΡΡ. 608, 009. Λο καν, 99-- καν]. 8. 

αχγ], 1. Μελίτη Ὦ (νά): Μελιτηνη] εοπξ. ᾖασπι, (]οο]. 

Ῥγτ.ΠΙογ. αρ. 1μαπά. «πεσα, δή. ἵν. 510 (ὁ [ποία [Ῥ8}}}} ἵη 
Ἰηδυ]α Ἀο]ίοπο, αὐ ἀρὰ αποδάαπι ἀῑοίας 0}, 

ῬΡ. 610, 611, Αοι καν], δ---19. 

ακγΙ]. 16. επετραπη Β. | 19. 1π, 2. Ίσρο και επικραζοντων 

κ.τ.λ. 

ῬΡ. 612, 618. Αοι καν, 19---δ]. 

κχγ]ἡ. 90. ὑμων ΜΟΠΡΗ. (ἀοἷο Ιπῇα). | 38. του θεου Ἠ. | 

80, Ππ, 7. Ίορο Ιουδαίους τε και Ἓλληνας, ] Βαυδομιίο, 

Ἐπληρωθησαν αἱ πραξεις των ἅγιων ἀποστόλων Ὁ. 
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ΑΡΡΕΝΡΑ ἘΠ᾿ ΟΟΒΒΙ4ΕΝΡΑ. 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

Πηεοπῖρίο. Τη πιαγρίπίρας ἘΠΙΣΤΟΛΗ οπι. Ὦ: ΙΑΚΩΒΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ Ρ, ΙΙ 1. 8. της πι- 
στεως ΠΟΙ ἰηδίδαγαγ! 3, Ιπίαοίαπα το]αποταί Β΄, |. 19. επηγγ.] 

δά, ὁ κυριος Ῥ. 

ῬΡ. 618, 619, σας. 1. 18---ἰϊ, 7. 

1. 18, ΟΠ. του Ῥ. | 17. ουκ εστιν Ῥ. | αποσκιασµα Ῥ. | 18. 

ἑαυτου Ῥ. || 19. ὡὧστε Ῥ. | εστω δε Ῥ: εστω Ρ:5. | 90. ου 

κατεργ. Ῥ. | 91. εν πραῦτ.] αἀά. σοφιας Ῥ. | 22. ΤΊ ακροατ. 

Ῥοδί μον. Ῥ. || 25. Ῥίαεπι. οὗτος Ἐ. | 96. ει] {{ δαά. δε Ῥ. | 

οπι. εν ὑμ. Ῥ. | χαλινων Ῥ. | γλ. ἑαυτ. Ῥ (ἀειο Ὑαἱς. [.πι.). | 

αλλα Ῥ. | καρδ. αυτου Ῥ: εαυτ.] ἀε]ο Ὑπὶρ. [ιπι. | 27. τῳ 

θεῳ Ῥ. | απο] εκ Ῥ. |] 1. 9. συν. ΡΙαεπι. την Ῥ. | 8. Τεπιβλ. 

δὲ Ῥ. | ειπ. 19] αάά. αυτῳ Ῥ. | καθου 25] αἀά. ὧδε Ῥ. | επι ΒΞ 
(πάια) Ῥ. | 4. αὉ 1ηϊ{.1 και Ῥ. | ου Β΄ (τᾶ!τ). |. 5. του κοσµου 

(οπι. τουτου) Ἐ. || 6. ουχ Ἐ. 

. ῬΡ. 620, 651. ὅαο, 11. Τ---Η]. 8. 

Τοχέ. 11. 19. Ῥομί καὶ οὕτως ἄε]ο Ῥαποίατα (Ττορ.). | 29. Τιθρο 

συνεργεῖ. 

1), 8. βασ.] Ῥτασπη. τον Ῥ. | 10. τηρησει Ῥ. | πταισει Ῥ. | 
11. µοιχευεις, φογευεις Ὦ: Φονευσῄῃς, µοιχευσῃς Ῥ. || 18. ανελεος 

Β: ...λεος Ῥ. | ποιησαντι... 14. δυνα- Ἠϊαί Ῥ: πιπ]ία Ίέοπι 

ἀεεπηέ πδαπο δα 21. Ισαακ. | 15. εαν] οπι. (ο 5ραΐ.) δὲ Ῥ.] λειπ.] 
πάᾶ. ωσιν Ῥ. [ 16. εἰπῃ δε Ῥ. | 18. χωρις Ῥ. | εργων 197 οτη. 

σου Ῥ. | πιστ. 90] αὐὰ. µου (νά(τ) Ῥ. Ι. 90. νεκρα Ῥ: αργη 

(Ὁ ΟἸονι. 650). |. 225. ΤΙ συνηργει Ῥ. |) 34. οπι. τοινυν Ῥ. | 

96. Ττων Ῥ. | Πἱ. 9. ἁπαντες] παντες Ἑ. 

ΡΡ. 623, 035. ὅαο. ΠΠ. ὃ---ἴγ. 6. 

ΠΠ, 8, ιδε Ὦ. 1 προς το πειθ. Ῥ. | Ταυτ. ἡμ. Ἑ. | αυτων ππῖθ 

μετ. Ῥ. | 4. ανεμ. 8Π{ο σκληρ. Ῥ. | ὑπου] Τ{ αἀᾶ. αν Ῥ. | βου- 

ληται Ἑ. | δ. µεγαλα αυχει Ὦ. | 6. της αδικ.] αἀὰ. οὕτως Ἑ. | 

καθισταται Β5 (ναι). | 8. οτι. δε Ῥ. | {7 δυν. δαμ. ανθ. Ῥ. Ἱ 9. 
κυριον Ῥ. | 19. συκα] δ. οὕτως Ῥ.| ουτεµια (510) π. ἁλ. και γλ. 
ποι. ὑδ. Ῥ. |. 14. ειδε] θά. αρα Ῥ. | 15. αλλ’ Ρ. || 16. εριθ.] 

ερις Ῥ. || 18. δικ.] οπι. της Ῥ. | σπειρ. Β. |] ἵν. 2. ουκ 20] ουχ. 

Β": ουκ Β᾽ (72): δᾶ ουκ 29 Ῥοτέποπέ 4παο ροξί ἄπο Ίπραβ 

5οηαμπίας, «Ρτ8εΠη. και’, οἷς. (ρΤΒοπΙ. και οί Ῥ). |. 8. αιτειτε] 

αἀᾶ. δὲ Ἐ. | 4. µοιχαλ.] ΡΙᾶεΠΙ. µοιχοι και Ὦ. | εαν Ἑ. 

ΡΡ. 624, 620. σας, ἵν. 5ὅ---ν. 7. 

1γ. 6. κατωκησ. Ῥ. || 6. διο λεγει...διδ. χαρ.] οπι. Ῥ. | 7. οπι. 

δε Ῥ. |. 9. µετατραπ. Ῥ. |. 10. οπι. του Ῥ. | 11. η κρινων Ῥ. | 

οὔκετι ει ποιητης Ῥ. | 12. οπι. ὁ 19 Ῥ. | νομ. και κριτης Ῥ. | συ 

δε Ῥ. | ὁ κρινων Ἑ. | τον πλησιον Ῥ. | 18. και αυρ. Ῥ. | πορευ- 
σοµεθα, ποιήσομεν, εµπορευσοµεθα, οὗ κερὀησοµεν ΒΡ. | 14. 

επιστανται Ῥ. | Τγαρ Ῥ. | επ. δε και Ῥ. | 15. ζησομεν και ποιη- 

σοµεν Ῥ. || τ. 4. απεστ. Ῥ. || Τ. ἑως] αἀά. αν Ῥ. | λαβφ] αἀά. 

ὑετον Ε. 

ΡΡ. 626, 627. ὅαο. ν. Τ---20. 

γ. 9. αδελφοι κατ᾽ αλλ. Ἑ. | κριθητε Ἑ. | ὁ κρ. Ἑ. | 10. αδελφοι 

της κακ. Ἑ. | κυρ.] οπ. του Β. | 11. ὑπομειναντας Ῥ. | ιδετε 

Ῥ. | ὁ κυρ. Ῥ. | 12. µη εις ὑποκρ. Ῥ. | 14. αλειψ. αυτ.] οπ. 

αυτ. Ἑ. | Ττου κυρ. Ἑ. | 15. ευχη] προσευχη Ῥ. | εγερει] 

εγειρει Ῥ. | αφεθησονται Ῥ. | 16. ουν Ρ. | τ. ἀμ. (οπι. ὑμ.) Ρ.| 

Τευχ. Ῥ. |. 18. 17 ὑετ. εδ. Ῥ. | 19. αἳ. µου Ῥ. | οπ. τ. ὅδου 
Ῥ. | 20, ἡ γινωσκέτω Ῥ. | ψυχ.] 7 αἀἀ. αυτου Ἑ. | θαν. 5ἶπο 

αὐτοῦ Ἑ. | Βαῦσογ. Τακωβου αποστολου ἐπιστολὴ καθολικὴ Ῥ, 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΔΑ’. 

ΡΡ. 028, 629. 1 Ρε. 1, 1---ἶΤ. 

Τοχ!. 1. 1. Ίιορο Καππαδοκίας. 

Ίηεος. ΠΕΤΡΟΥ... « Ῥ. ΙΙ 1, 1. και Βιθυνιας Ὦ”. | 3. ἡμας 

Ῥ. | δ. αποκαλ.] ανακαλυφθηναι Ὦ. | 6. ει δεον] Τί αἀἀ. εστιν 
Ρ, | 7. πολυτιµοτ. ΒΡ, | δοξ. και τιμ.] τιµ. και εις ὃοξ. Ῥ. | 8. 

ειδοτες Ῥ. | Ἰ αγαλλιασθε Ῥ. | 10. εξερευ». Ὁ. | 11. ερευν. Ῥ΄ | 

19. ὑμιν δε Ἑ. | πνευμ.] Ῥγασπ, εν Ῥ, | 19. νηφ. Β5 νὰΐτ. | 10. 
γενεσθε Ῥ. | ἁγ.] αά. εἰμι Ῥ. 

ΡΡ. 630, 681. 1 Ρος. ἴ. 1Τ--Ἡ, 11. 
1. 19. οτη. ὡς Ῥ. |. 20, εσχατων Ῥ. | 21. {{ πιστευοντας Τ. | 

22, αληθ.] αζά. δια πνευμ. Ὦ. | καρδ.] Ῥτασπι. καθαρας Ῥ. | 28. 
μεν. δα. εις τον αι. Ῥ. | 24. ὡς 19 Ῥ. 1 δοξα ανθρωπου Ῥ. | 

ανθ.] {1 αἀά. αυτον Ῥ. |], 9. αρτιγεννητα Οσο. 194 (ἀσ]ο 
Ἰπ[α). |. αδολον ΟΥγί. 1 ον, Ο9, 03. { 8. ειπερ Ῥ. | ἀοιο 
χριστὸς (επι, | εις σωτ. Ῥ. |. δ. οι. εις Ῥ.  θεῳ] Ῥτασπι. τῷ 

Ῥ. |. 6. διοτι Ὦ. [εν τῷ γρ. Ῥ. 7. απειθ. Ῥ. 1. ΤΙ. απεχεσθε Τ᾿, 

τ Ὁ 

ῬΡ. 652, 035. 1 Ῥεΐ. Π. 12---ῖ. 6. 

Ἡ, 19. εχ. καλ. δηΐο εν τοις εθ. Ῥ. | καταλαλωσιν Ῥ. | επο- 

πτευσαντες Ῥ. | 19. αἲᾶ. ουν Ρ. | 14. εκδικ.] Δα, μὲν Ῥ. | 16. 

θεου μοβί δουλ. Ῥ. | 19. ει δια Ὦ. || 90. κολαζοµενοι Ῥ. | τουτο] 
οἱ]. γαρ Ῥ. | 91. ὑμων ὑμιν (9). Ὀἱ5 (ἀεῖο πίτα): ἡμων ὑμιν 

ΟΡι || ὑπολιμπ.] ὑπολαμβανων Ῥ. | 34. µωλ.] Τ δᾶ. αυτου 

Ῥ. | 25. οὔ). ητε γαρ (Πατὶ. Το. ϑγτ.Ῥεϊ.). | πλανωµενα Ῥ. | 
επιστραφ. Ῥ. | ΠΠ, 1. γυν.] Ῥτασπα, αἱ Ἑ. | κερδήθησονται ΒΕ. | 
8. τριχων Ῥ. | και Ῥ. |. 4. πρα. κ. ἡσυχ. Ῥ. | πραεος Ῥ. | δ. 

ελπιζ. επι Ῥ. | θεον] οπι, τον Ῥ, | 6. Τ ὑπηκουεν Β : Τ -σεν Ῥ, 

ΡΡ. 634, 636. 1 Ῥοι. ἢ, 6-91. 
Τοχι. ΠΠ, 10. Τταπβροπο “ Ροβὲ ὑμῶν, οὐ ἄο16 ὑμ. ἵπ πιατᾳῖπο, 

11, 6, πτωσιν Ῥ. | 7. 1{ συγκληρονοµοι Ῥ: Ἡ -μοις ΒΟ) «ποπ 

βπεῖς Παοί πίταπα σ [δὰ Απ. 1π,.] αἀάῑίαπα εἷί α Β δὴ Ἰπδίαι- 
ταύππι πποᾶο:. παμή Ίαπι ἃ Ὦ Ῥγο[οσίαπη υἱἀοίαν᾽ (Τἱες]).). | εγ- 
κοπτ. Ῥ. | 8, φιλοφρ. Ῥ |. 9. ὅτι εις] Ῥήποιυ, ειδοτες Ῥ. Π 10, 
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ΑΡΡΕΝΡΑ ΕΤ ΟΟΠΒΙαάΕΝΡΑ. 

γλ.] αἆά, αυτου Ῥ. | χειλη] δᾶ, αυτου Ῥ. | 1. εκκλ. δε] 

1Τοπι, δε Ῥ. || 19. οφθ.] οπη. οἱ Ῥ. | 198. ει Ὦ. | µιµηται Ῥ. | 

11. αλλα και ει Ῥ, |. 15. θεον Ῥ. | ἑτ. δά, δε Ῥ. | ἆο]ο 16 

ΑΠίΘ αλλα μετα οἱ ΙΠΒετο ΔΠ:0 καταλαλουσιν, | οπ. αλλα Τ᾿ ] 

16, Ίοσθ ΄ καταλαλουσιν ὑμων (-λουσιν ΛΝΟΡ οἷο... 81 Τ..).| 
»λεισθε’ οἷς, οὐ 010 ὑμων απο ὡς κακ. | ὡς κακ. Ῥ. | 17. θελοι 
Ῥ. |. 18. οπ. ὑπ. ἡμ. Ῥ. | επαθεν Ῥ. | ὑμας Ῥ. | πνευμ.] οτη, 
τῳ Ὁ, || 20. απεξεδ, Ῥ, | ολιγαι Ρ. |. 5ἱ. ὁ Ῥ. | και ὑμας Ῥ. 

ΡΡ. 036, 637. 1 Ρε. Π], 21 ---ἰν, 19. 

Τοχ!, 1π. 6πιατρ. Ίμεσο 1Υ. (Ττος.). 

Π1, 99, θεου] Ῥτασπι. του Ῥ. | Ῥτο “οὐ πι. Γμίά,) Ίεσο " (εἰ 
πι) οπ, ιά, (Ττος.): οἵ οο]. 8 Υμ]σ. Ίοσο “οὔ, Σα, 

2 που,’ |] ἵν. 1. ὑπερ ἡμ. Ῥ. | σαρκι 20] Ῥτασπι, εν Ῥ. | 8. 
γαρ] δ. ἡμιν Ῥ. | χρονος] αἀὰ. του βιου ἙῬ. | θεληµα Ῥ. | 

κατεργασασθαι Ῥ. | οινοφλυγιαις Β΄ (νᾶιτ). | 4. βλασφημουν- 
ταις Β. | 7. προσ.] ΡΙΑοΠΙ, τας Ῥ: οὕ). Ρείν. ΑἹ, ϱ. 93 

(νά), || 8, παντ.] δὰ, δὲ Τὶ |. αγαπη] οπι. ἡ "Ὁ. | 

καλυπτει Ῥ. |. 9. γογγυσµων Ῥ. | 11. ἡς7 ὡς Ῥ. ]. 19. καθο 

Ῥ. | τοις του χυ Β. | χαρειτε . | 14. Σοξ.] αἲ1. και δυν. Ῥ. | 
επαναπεπαυται δ', | ἢπ.} Πα. κατα μὲν κ.τ.λ. Ῥ. |. 15. αλ- 

λοτριοεπ. Ῥ. |. 16. τῳ µερει Ρ. |. 18. οπι. δὲ ΒΡ, 

ῬΡ. 658, 659. 1 Ῥεῖ. ἵν, 19---τν, 14. 

Τοχ!. ν. 8. Ίμορο καταπιεῖν. 

ἵν. 19. πιστ.] ταση, ὡς Ῥ. | αυτων Ῥ. | Ταγαθοποµᾳ Ῥ, |] 
ν. 1. οπι. ουν Ἑ. | εν ὑμ.] Ρίβοπι. τους Ῥ. | ὡς συμπρεσβ. Ῥ. | 

2. θεου Β. | επισκ. Ῥ. | αλλ’ Ῥ. | κατα θεον Ῥ. | µηδε Ρ. | 5. 
αλληλ.] δᾶ, ὑποτασσ. | 6. οπι. επισκ. Ρ. | 7. ἐπιρρ. Ἑ. | 

μέλλει Ῥ. | 8. ὁ αντιδ.] οπι, ὁτι. | τινα] δ] αυϊὰ «ηρτ. (416 
ΒΡΓΆ): πο» ΗΙ. 5025, 1 καταπιειν. | 9. τῳ κοσ.] οπ. τῳ Ῥ. | 

10. ὑμ. Ὦ. | { Ίησου Ῥ. | καταρτισαι (-ησαι) εὐ αἸ4. ὑμας Ῥ.| 
στηριξει σθενωσει Ῥ. | 11 θεµελιωσει Ῥ. |. 11. ἡ δοξα και Ῥ. | 

των αι. Ῥ. | 19. του πιστου ὮΡ. | στητε πι. Εια.: ἑστηκ. Ῥ. | 

14. χρ.] αλά. τν Ῥ. | ἀμὴν Ῥ. |] Θαῦσον, Πετρου απ..... 
λη α στιχων ... Ῥ. 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β΄. 

ῬΡ. 640, 641. 5 ει. 1, 1---18. 

Τυβοήριῖο..... Ἡ Β Ρ, | 1. 1. Σιµων θἷο Β: Συμεων Ἑ. | 
σωτηρος] οἵη. ἡμων ὮἙ. || 9. οπ). του θεου και ὦ Ῥ. |. 8. Τοπι. τα 

δηΐο παντα Ῥ. | τδιᾳ δοξῃ κ. αρετφ Ῥ. [|| 4. µεγ. κ. τ. ἡμ. Ε. | 
ο, τῳ Ῥ. | εν επιθυµιᾳ] και Ῥ (σοπ[. 6). || 5. και αυτο τουτο 

δε Ρ. | 8. ὑπαρχ. Τ᾽. | 9. ΠῚ ἁμαρτιων Ῥ. |. 10. σπονδ, (αηξαπα 
Ῥ, | εκλογην] ΡΙασπη. την Ὦ. ! ποιεισθαι Ἑ. | 12. µελλησω Ῥ. | 

οπι. «εἰ Ῥ. | 15. µνειαν Ῥ. |. 16. οἵη. χυ Ῥ. | δυναμιν] αάἀ. τε 

Ῥ. |. 17. οπ. του Ῥ. | οπι. αυτῳ Ῥ. | (1 οὐ {{) οὗτ. ἐστ. ὁ υἱ. μ. 

ὁ αγαπ. οὗτος εστιν εις ὁν Ῥ, 

ΓΡ. 645, 649. 2 Ῥεε, 1, 18---Ἡ, 14. 
1. 18. τῳ ορ. τῳ ἁγ. Ῥ. || 19. ἡμ.] Ῥτασπι. ἡ Ῥ. |. 51. Τπρ. 

πο. Ῥ. | αλλ) Ρ. | οπι, οἱ Ῥ. | Ί] απο θεου Ῥ. | 1]. 1. ἑαυτ. 

3. |. 3. ασελγ. Ῥ. | 4. σειραις Ῥ. | εις κρισιν Ὦ. | τηρουμ. Ῥ. | 

δ. αλλ) Ῥ. 6. καταστροφῃ κατεκρινεν] κατεστρεψεν Ῥ (εοπῇ, 

Ἢ). 1 ασεβεσιν Ῥ, | 7. η. 1. ἄππιι] Ἱερο Απ. | ερρυσ. Ῥ. | 10. 

μιασμου μολυσμον Ῥ. | κυριοτητας Ἐ. |. 11. ἡ παρα κυριῳ Τ. | 

19. γεγενν. απίο φυσ. Ῥ. | και φθαρησ. Ῥ. || 18. 1{ αδικουµενοι 

Ῥ. | Ἱαπαταις Ῥ. | 14. µοιχαλιδος Ῥ, |  ακαταπαυστ. Ε.] 
πλεογεξιας Ῥ: -ιαις] ἀε]ο " πιβ]οά 1ο]. 

ΡΡ. 644, 610. 3 Ρεὲ, 11. 16--1Π, 10, 
Π, 15. καταλειπ. Β΄" (2): -λιπ. ΒΡ, | οπι. την ὮῬ. | Βαλαμ 

ΤΘ. | Βοσορ Ῥ. | Τ ὁς οἱ ἠγαπησεν Ῥ. |. 17. και ομιχλη (οι πιοχ 

ελαυνομενη) Ῥ. | σκοτ. δά, εις αιωνα Ἑ. ] 18. µαταιοτης 

Ὦ". |. 18. ασελγειας Ῥ. | οντως Ῥ. | αποφυγ. Ῥ. | 19. αυτοι] 

Ῥτασπι, οὖ γάίς και Β3 (νἱκ 3). | Τκαι δε. Ῥ. | 20. κυρ.] 

λα, ἡμων Ῥ. |. 21. ην] Ροςί αὐτοῖς Ῥ. | επιγνουσιν ἴΒΠΙΙΠΙ 

Ῥ. | ὑποστρ. Ῥ.| ες Ῥ. | 33, συμβ.] κα. δε Ρ. | ΠΠ κυλισµα Ρ. {}} 
1. 9, ὑμων Ῥ. |. 8. εσχατου Ὦ. | ἐμπ. (οτι. εν) Ῥ. | επιθ. απίο 

αυτ. Ῥ. | ὅ. ἡ γη Ῥ. | ὕδατος 19] ὑδατων ὮῬ. | ἀσὶο “]” Ροδί και 
δι) ὑδατος. 1 συνεστωσα Ῥ. | 6. δὲ ὁν Ῥ. | 7. {7 τῳ αυτῳ ΒΡ. 

πυρι] ΡΙαοπι. εν Ῥ. | µια ἡμ.] ἡμερα µια Ἐ. | 9. κυρ. οπι. ὁ Ὦ. | 
βραδ. ἡγ.] βραδυτηται Ἐ. | Τεις Ῥ. | ὑμ. Ῥ. | τινα Ῥ. | 10. 

ἡμ.] Ριποπι. ἡ Ῥ. | κλεπτ.] οπι. εν νυκτὶ Ῥ. 

ΡΡ. 616, 647. 9 Ῥεῖ. 1. 10---18. 

ΠΠ, 10, λυθησεται Ῥ. { ἡ γη Ῥ. | εὑρεθησεται Ῥ (ἰϊπ. 8 Ίθσο 

ἑοπδοσταΡ/μ5)). |. 11. Τ οὕτως Ῥ (ρτασπη, δε). | παν.] ἁπαν- 
των Ῥ. | δει] δειν Ῥ. Ι. 19. προσδ.] Ρας. τους Ῥ. | κυριου 
Ῥ, | τακησονται Ῥ. | 19. γην απίο και’. Ῥ. | Ἑκατα το 

επαγγελµα Ῥ. |. 14. Ἱΐπ. 9 Ίερο ΄αμωμοι Δ. 15.’ |. 15. κυρ. ἡμ.] 

οπ. ἡμ. Ῥ. 1 δοθ. απίο αὐτῷ Ρ. | ὑμιν] ἡμιν Ῥ. |. 16. πασαις] 

αάᾶ, ταις Ῥ. | εν οις τιν (5ἱ9) Ῥ. | στρεβλωσουσιν Ἑ. Ι 18. 

αυζανεσθε Ῥ. | οπι. δε Ῥ. | πίστει Ῥ. | {αμην Ἑ. ΙΙ] Βαῦδοτ. 

Πετρον.... επι... . ολικη 3. στιχων... . Ῥ. 

ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α΄. 

ῬΡ. 643, 649, 1 δομ. 1, 1---ἰϊ, 6, ΓΕ 9, ἐστ. Ροβί ἱλ. ΒΡ, | όλου Ρος του κοσ. Ῥ. | 4. λεγ. ὅτι] οὔ), 

Ίπεον. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΗΛΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣ.... ὅτι Ῥ. 1 οπι. και 30 Ῥ. | 6. εν τουτῳ Ρο5ί ἡ αγ. τ. θεου Τ. | δ. 
Α΄, Ῥ. [ 1. 1. ὁ ην Β. | 3. και ὑμιν Ῥ. | οἴῃ. δε Ῥ. | 4. 17 ὑμων 

Ῥ. ἢ 5. εστιν ἀπίο αὑτὴ Ῥ. | επαγγ. Ῥ. | ΊΤουκ ἐστ, Ῥοβί εν | 
αυτ. Ῥ: Τ δηΐο εν αυτ. 1ης, ΤΟ]. ΤῊ. 845. ΙΙ 7. Τησ.] οπι. χυ | 
Ῥ. | 8. εν ἡμ. απίο ουκ ἐστ, Ῥ, | 9. ἀμ. 397 οπι. ἡμων Ῥ. [ 1|. | 

᾿ τ οὗτως Ὁ. 

ῬΡ- 600, 651. 1 Δοῖι. 1, Τ---57. 

Τοχί. Π. Β. Ίμορο γράφω ὑμῖν (Ττος.). 
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11, 7. αγ. Ῥ. | οπι. απ᾿ αρ. Ῥ. || 10. Τεν αυτ. ουκ ε. Ῥ. || 11. 

εστιν] µενει Ῥ, | 14. εγρ. ὑμ. παιδ. Ῥ. | 15. οὐκ ἐστ. Ῥοβί του 

πατρος Ῥ. || 16. αλλα Τ, | 17. οπι, αυτου Ῥ. | 18. αντιχρ.] 

οπη. ὁ Ῥ. | 19. εξηλθον Ῥ. | εξ ἡμ. 35 Ροβί ησαν Τ. | 90. {{ παν- 

τες Ῥ (80, και). || 98. ὁ ὁμολ. κ.τ.λ. Ῥ. | 24. ὑμεις] οἵη, ουν Τ. | 

ἐν τῳ π. Τ. |. 950. ὑμιν 913 (Βοτΐν,). 

ῬΡ. 652, 6585. 1 σοἡ. Π, 2---Πῖ, 16. 

1], 97. μεν. δηΐθ εν ὑμ. Ῥ. | μενει] μενέτω Ῥ. | το αυτου ΒΡ. 
ψευδὲς Ῥ. | µενετε Ὦ. | 38. τεκνα Ῥ. | ἵνα εαν Ῥ. | Ἱ σχωμεν 

Ῥ. |. 99. ιδητε Ῥ. | 1 ότι και Ῥ. | γεγενηται Ῥ. | 11], 1. δεδ. Ῥ.} 

ἡμιν Ῥ: ὑμιν 315" (Βοτίν). | και ἐσμεν Ῥ. | ὑμας Ῥ. | εγνω] 
εγνωκατε Ῥ, | 3. τεκνα Ρο» θεου Ῥ. | οιδαμεν] οτι. δε Τί | ὅ 

τας ἀμ. οπ. ἧμων Ῥ. | 6. ἁμαρταννων Ῥ, | 7. παιδια Θ. | 

8. ἁμαρταννει Ῥ. | λυθρῳ Ῥ. | 9. ἁμαρταννειν Ῥ, | 10. δικ.] 
Ῥταστη, την Ῥ. |. 11. επαγγ. Ῥ. | 19. μη] Ῥιασπ, και Ῥ. | 

ΟΠΠ, µου Ῥ, |. 14. αγαπωγ] αἀά. τον αδ, αυτου Ὦ. |. 15. οιδατε] 

οιδαµεν Ῥ. | εν αυτῳ Ῥ. |. 16. ὑπερ] περι Ῥ. 

ΡΡ. 654, 600. 1 {οἡ. 11], 16---γ. 8. 

11, 16. θηναι εἷο Ὦ. | 18. τεκνια] οἱ. µου Ῥ, 

γλ. Ῥ. 1 αλλ) Ῥ. | εν ἐργῳ ΒΡ. || 19. { και 19 Ῥ. | γνωσομεθα 
|. ἔτας καρδιας Ῥ. | δῖαι Ῥ. α 19 ἔῃ. πδᾳπο δὰ ν. 1. {9ἱ, 

τον θεον αγ. και Ὦ: Πατ. | Τν. 9. Τεληλυθοτα 56}0]. (Ὁ ΟΥἰφεπῖν) 

αρ. Οταπ, 150, 151 (ου. [ 8. Πω. 11 ροδί ο Ιγεπ. πἀάο χαρα- 
κτηριστικὸν λέγει τοῦ ᾿Αντιχρίστου τὸ λύειν τὸν ᾿Ιησοῦν ἐν τῷ 

μὴ ὁμολογεῖν αὐτὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθέναι. 8οοΙ. (2 Ογίᾳ.). | 
ΠΠ, 49 Ῥοδί ἐστι αάο ΄ οοπῇ, δε]ιο], (2 ΟΡἱᾳ.) αἱ εαρία.) 

Ι οπι. τῷ απίο 

ῬΡ. 666, 657. 1 20}. ἵν, 8---ν, 6. 

ἶν. 17. ἐχομεν ὃδ. {Π|πν. 1. 7 καὶ τον γεγ. Ῥ. [|. 23. τηρωμεν Ῥ. | 

5. Ίτις δὲ εστιν Ῥ: τις ἐστιν δὲ 7) επιϊά, Το]. (ἀε]ο βαρτα). ! 

πιστευων] πιστευσας ἘῬ. | 6. και αἷμ. Ῥιαςιη. καὶ πνευμ. Ῥ 
(Εἱα ἵπ Μοπ. Βαο,). | το χε] χς τς Ρ. 

ΡΡ. 658, 659. 1 Χο, ν. 6-19. 
τ. 6. αλλ’ εν τῳ αἷμ. και εν τρ ὑδ, Ῥ. | εστιν Β3: τιν ΒΚ", | 

7. οτη. εν τῷ ουρ. κ.τ.λ. Ῥ: Ἰπ. 7 ροβί "βογιρίο᾽ δ «| αποπῖαπι 

{68 καπό (αἱ θοδβοαπίασ] ἴῃ ίοττα, αρ]τίτας οἱ αηπ8 οὐ εα[ησα15: 

οὗ τχας διηῦ αὶ (ο5]Ποαπίασ Ἱπ σαεῖο, ραΐοτ ε[ί τοτυαπα οὗ ερῖ- 

τα βαηοίιβ, οὐ Ἠ1] έτος ππαπα εππέ,. γαφπεπίωπι 1 γἱδίπφεηςσε 
βαοοι]{ τί γἱάσίας βορπαῖ (Ζ1εφίετ, Πια]α Ἐτασπποπία: Λίατυπτα, 

1876).’ | 9. Ἰαὺ, την Ὦ. | ὁτι 20] ἦν Ῥ. |. 10. την μαρτ. κα, 

του θεου Ῥ.] αυτῳ Ῥ. | τῳ θεῳ Ῥ. | 1. 1 ἡμιν απίο ὁ θεος Ὑπα]ρ. 
(4ο]ο Ιη[τα). | 19. τ. θεου οπι. πι Ιδεπιίά, (ο Ρ. 658 60], 8 

γπ]ς. Ἱερο ΄ δά. Ὠοϊ Απι.2’ |. 15. δά. τ. πιστ. . . . θεου Ῥ. | 

εχ. αιων. Ὑαἱς. (ἀε]ο Ιπῃα) (Έτος.): αι. εχ. Ῥ. | και ἵνα κ.τ.λ. 

Ῥ. |. 14. ὁτι εαν τι Ῥ. | 15. και εαν οιδ. ὑτι ακ. ἡμ. Ῥ. | ὁ εαν 

Ῥ. | απ᾿ Τ. |. 18. αλλα Β: αλλ” Ῥ. | αυτον Ψυϊξ. (ἀε]ο ἱπ[τα): 
έαυτον Ῥ, 

ΡΡ. 660, 661. 1 Φοῇ. τ. 19--5 ᾷοἨ. 6 

γ. 90. οιδαµεν (απίαπῃ Ῥ. | γινωσκοµεν Ῥ. | ζωη] Ῥιαοπ. ἡ 

οὐ αἀά. ἡ ὮῬ. | 91. ἑαυτους Ῥ. | Επ.] αὐά, αμην Ὦ. ΙΙ Ῥαῦδος. 

ἐπιστολὴ Ιωαννου α Τ. 

ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β΄. 

ΊΠεοτ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Β. Ρ, | 9. ἡμιν] ὑμιν Ῥ. | 8. 

εσται μεθ᾽ ἡμων Ῥ. | τὸ] Ρὕδοιῃ, κυρ. Ῥ. [5 . καινὴν Ροδί γρ. 

σοι Ῥ, | ειχοµεν Ῥ, | 6. ἡ εντ. Ῥοςί ἐστ, Ῥ. | οπι, ἵνα Ῥ, 

ῬΡ. 602, 605. 9 1οἨ, 6---δ 60], 9 

7. εισηλθον Ῥ. | 8, απολεσητε 1}: -σωμεν Τὶ | Τ] ειργασα- 

μεθα Ῥ. | απολαβωµεν ΡΒ. | 9. παραβαινων Ῥ. | διδ. 90] αἆά. 

του χυ Ῥ. | τον πατ. και τον υἱ. Ὦ. | 11. ὁ γαρ λεγ. Ῥ. | αυτῳ 

Ρ. |. 19. αλλ’ ελπιζω Ῥ. | αλλ Ῥ. | ελθειν Ῥ. | ἡμων Ῥ. | πε- 
] πΛΗΡ. απίο  Ῥ. 18. δᾷᾷ. στα ἔθοαπὶ Ἀγτ. Β4]. 1 ὁπ), ἀμὴν 

Ῥ, {Π| ϑαθβον, ἐπιστολὴ ἵωαννου β Τ. 

ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΔΗ Γ΄". 

8. Τ γαρ Ῥ. | συ Ῥ. |. 4. εχων Β. | χαραν Ῥ, | οπ. τῷ 
Ῥ, |. 5. εργαζφῳ Νυ]ρ. : εργασφ Ῥ. | και εις τους Ἑ. |. 6. οὓς Β8 
(ναιτ). | 7. ονομ.] οἱ. αυτου Ὦ. | εἴηλθον Ῥ. |. 8, απολαµβ. 

Ῥ. |. 9. οἱ. τι Ῥ, 

ῬΡ. 664, 665. 8. δοἱι, Ὁ---]αά, 6. 

10, Ἰαῦ, εκ Β. | 11. κακ.] οἵη. δε Ῥ. || 19. οιδας Ῥ. | 19. 

γραψαι σοι] γραφειν (οπι, σοι) Ῥ. | αλλα ου ΜΒ, | σοι Ἀπίο γρ. 

Ῥ. 1 γραφειν] γραψαι Ῥ. || 14. σε δὺο ἐδ, Ὦ: Ῥοδί Ῥ. ΙΙ Βαὺ- 

βου ρίϊο ἐπιστολὴ ἵωαννου γ Τ. 

ΙΟΥΔΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 
1ηβοη]ρίιο ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑθ0Ο- 

ΛΙΚΗ (νά) Ῥ. ΙΙ 1. εὖ ροβὺ χυ Ῥ, | ἡγιασμ. Ῥ. | 8. οἱ. 
ἡμων Τ. |. 4. χαριν Ὦ. | θεὸν Ῥ. | μἷαῦ Ῥ ἃ κυριον ἡ.. ἀβαὰθ δὰ 

γον, 16 (.,σεβησαν). | δ. ὑμας Β, 

ῬΡ. 666, 667. Δι, 0---29, 

8, Ίορο “κυριοτατον (816) Ογίφ. ΠΠ, 4755 οὔ,, κυριοτητα ἴδ, οοᾶ, 

ψοη. |. 9. σοι υἷ8 Β. || 12. Ἰαῦ. οἱ Ὦ. | παραφερομενοι Β, | 16. 
ἑαυτων Ῥ, | 17. ῥημ. των προειρ. Ῥ, | 18, Τ Ἰαῦ, ὁτι 20 Ῥ. | εν | 

εσχατῳ Ῥ. | τῳ χρονῳ (819) Ῥ. | ἐσ. Ῥ. |. 19. οπ. ἑαυτ. Ἡ. | 
90, εποικοδ, ἑαυτ. Ῥοδί τῷ ἁγ. ὑμ. Ῥ. || 35. (11) ελεετε Τ. | 

διακρινοµενοι Ῥ. | 28. σωζ.] Ῥνποπη. εν φοβῳ Ῥ, 

Ῥ. 668. διά, 99--35. 
28. οπη, οὓς δε ελ. εν φ, Ῥ, 1 94. ὑμας Ὦ: αυτους Ῥ. || 35. 

σοφῳ Ἑ. | οπη, δια Ἔ χυ τ. κ. ἡμ. Ῥ. | μεγ.] οὔ». και Ῥ. | ο). 

Ὁ ΠῚ Βαυβοπρίίο επιστολή Ιουδα απο- 
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ πα ΔΘ" 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, 

9 Ρ. 673, ἎΤοπι, ᾗ, 1.---θ. 

ὶ, 1. ἔχ. 1. Εἰοίπ. ἰὰ ἘΡΏ, ἵν 1, 

ΡΡ. 6734, 676. οπι, ἱ, 9---37. 
1, 91. 111, 8. Ἰορο [39] (ΤΈτος.). 

ῬΡ. 676, 677. Ῥοπῃ, 1, 97 ---ἰ!, 15. 

1. 98. Ἱ. δ. ρο»ί “ο,᾿ αἀᾷο ΄: οοπίχα σοᾷ. Ὑοτοῃ.) | 33. Τ ποι- 

ουσιν ... συνευζοκουσιν (ρ». (1 σ]ο Ἱπ[κα). |] 1. 9. } δὲ πηι. (616 

Ἱη{γα), 

ῬΡ. 6078, 6079. 

Π, 96. Φυλασσῃς Ὑμἱς. |. 93. αλλ) ὁ 

1 οἵη. και 35 Μοππρῃ. 

Τη. Ἡἱ, 15--Ι, 9. 
Β. {Π 1. 7. δὲ δὲ. | 9. 

ῬΡ. 680, 681. Τομ, ΠΠ. 9---ἶἰν, 4. 

11, 11. Τὸ συνιων Ογῖφ. Τοπ. ΟΥ, 17. |. (7) ὁ ζητων (519) 

Ο2ίή. Οὐ. | 95. ἑαυτου Π1], 164: αἷμ. αὐτου Ὑμἱσ. (ἀο]ο εαρτα). 
4.4. || 38. λογιζωµεθα Ὁ. 

ΡΡ. 689, 683. Τοπ. ἵν. 4---δ1. 

1γ. 4. ΟΠΠ. το Ογῖσ. Ἠοτη. Ο5, 38. | 11πη, 8. Ίοσο ΄ ὁ μισθος... 
μὴ εργαζοµενῳ δὶς Β΄, 

ΡΡ. 684, 680. 
γ. 6. ει γαρ Τά, Ἐ (ἀσ]ο βπρτα). 

Ἠοιη, ἵν. 23--.ν. 15. 

ῬΡ. 686, 687, Τοπι, Υ. 16---νῖ, 19. 
ν. 17. εν ἑνος «πι | οὐ Ἰπβεϊιϊ 67 ἀἆο]ο Ίγεπ. | βασιλευσουσιν 

1Γε, | 19. δὰ, ανθρ. (Ίγεπ. 9198). ΙΙ νΙ. 4. οἵη. δια της κ.τ.λ. 

η!. 1 11. ΠΠ. 11. Ππἱ. ἵν.  αἀᾶο “((οχέ, βοπις]) ”: ἸΠ. 14 αάά, ΟΥίρ. 
1πί, (αοηπα, {69), 

ῬΡ. 688, 689. Ίοπι, νἱ. 19---γῇ. 6. 

ΥἩ, 5, Ἱπ, 4. οπη, τῷ Μει], (ἀο]ο ροξί Τα). 

ΓΡ. 690, 691. 

γῇ, 50. χαρις] Ρο 65) αἀάο “οὐ Ῥ]οί, 996. 6. 11’: 1 χαρις 
(Ναἱρ, 1γοπ.): ευχαριστω ει, αρ. ΕρίρΙ. οοᾶ, Ύοη.: αἀά, δε 

Φ4εί. αρ. ῬΙιοῦ, 

Τοπι, υἱϊ, 6---25, 

ΡΡ. 092, 695. Ἀοπι, νἱῖ, 5ὔ---γΗ, 18. 

γη, 2, ΤΠ σε Ὦ. | 11. 1π. 18. αἀά. Τησουν Μοπαρῦ,1μαρ. : ΠΠ, 

14 Ίορο Μοπιρῃ. γ]]ς, | εκ νεκ. 90 Ροβὲ ἐγ. (οπΕ, Ο1επι.). 

ῬΡ. 694, 696. Τοπ, η, 18---ὐδ. 

ΠΠ, 93, συνστεν. Πακ ἰΠίά,αρ. ΤΊ ΡΡ. δον, ἵν, 95. | 94. τι ΒΞ: 
οπι. ΒΒ". | 90. αλλ’ Ρ. 

ῬΡ. 695, 097, ΊἸοπι, υ], οὔ---ἷκ, 8, 

ὙΠ], 85, τ᾿ χριστου Ἰΐη, 57 ]εσο “ Τεί, ο. (τ. κυριου οοᾷ. Υεη. |”: 
τ. θεου απο. ἴπο]. “705, “595, οἱ “δ0ϑ4᾽ οὐ αάάο {ιδ Τουρ]. 
(Όψη) 1, 66: οἵη, τι εν χ. 1. Γκ, Τουρ], 1 η 90 Ἰαῦ, δις, 

᾿ Τιιθορή, |] ἱκ. 8. αὖ, µου των 3 ἴῃ πιατᾳ, | δ, ου], 8 Ἰΐη, 10 

| 
Ϊ 

Ίοσο “ βοῖαβ, Ονυ ]α8᾽ (Ττορ.). | 8, ὁτι Β3 νοὶ {οτίαςςε Β” 
᾿ (θη), Β5). 

ΓΡ. 698, 699. οι, ἶπ. 8---80, 

ἷχ, 15. Μωσφ Β. |. 26. αν κληθησονται ἆ, (1γοπ. 901): οπη, 

αυτοις] απο. ἱπο]. «ΤΑ (ίοπι «146 “(ὦ.)᾽ εἰ Ίτε. . . . ἵν᾽} 97. 
ὑπολιμμα Β. 

ΡΡ. 700, 701. Τοπι. Ισ. 30 -π, 17. 

Ἱπ. 9]. εις νομ.] αλά. δικαιωσυνης Ῥ. |] κ. 9. ΟΠΠ. το ῥημα 

(Ρεῖν, 41.). | 15. Ἰϊπ. 8. Ίοσο Ίσσα 1γοι, 2300 [ςοηΐ. 174] ροςέ 

αγαθα.) 

ῬΡ. τ03, 705, Ἀοπη. χὶ, 15---35. 

πὶ, 17. Ππ. 6 Ίοσο οι. και 35 Ρ930. Ἀζειπρῃ. Ολίᾳ. Ππί. οοαᾷ, | 

19, κλαδυι7 οπι. οἱ Ὦ. |. 90. εκλασθ. Β. |. 59. οπιπία Μ᾽ εἷς. 

ῬΡ. 206, 707. 

κΙ, 19. πη, αἱ, Ῥ]οπίιαάο απίοπι ογαηρα]ῖ οδί ἀΙοσξίο, πι. 

(ἢ κ, 10). | 16, συναπαγαµενοι (5ἱ9) Β΄, | 17. δά, ου µονον 

κ.τ.λ. οί], (ἀο]ο αργα). 

Τοπ, πὶ, οὔ---κΙῖ, 90, 

ῬΡ. 708, 709. Που. κ, 20---κἰν. 8. 

Τοχί. κ, 11. απβρ-5ο ἢ Ροςί ἤδη. Ι 19. Υιὶσ. Ίεσο ΄αἆρτο- 
Αἴαντ, 

ΧΙΠ, 4. τῷ τὸ κακ. πρασσοντι Ὦ. | 11. ηδη ἑαπίαπι Ογἱᾳ. Ππί. 

ἵν, «δι, (ἀε]ο Ἱπ[σα «οπη,... Λείη,). | {7 μας Β. 

ΡΡ. 710, 711. οι). χῖν, 9--θ0. 

χῖν. 14. αυτου Ὦ. | 18. τῳ χρ. τῷ θεῳ Β. (7 τί, ἂς δε). 
15), 

ῬΡ. 719, 715. ἎἈοπι, χῖν. 30 --πν, 14. 

χὶν, 91. πειν Β. | 98. αά. οαΡ. χν]. 38 --27 ο], ο βραΐϊο. {{ 

πγ. 5.1. χ. Νεπιρῃ, Ίμαρ. 

ϱρ. 714, 715. Ἀοπι. χν, 14---99. 

χΥ. 18. ἢ τολμησω πι. (ἀ6]ο ἴῃ γα): {7 τολµω ἐφ. 1 ειπειν πι. 
(4ο]ο βαρτα). |. 19. π». ἀγ. Ογίᾳ. Ιπί. οοτη.: πν. θεου] Ροδὲ 
εἶν, αάάρ ΄{οσι.’ | 20. {7 φιλοτιμουμενον Ῥ. | 328. ΟΠ, αυτοις 

Ταϊά.. 

ῬΡ. 716, 717. Ἠοπι. χΥ. 80---χνὶ, 15. 

χν. 82. Ίθεου Μοπιρῃ. |] πνῖ, 8. Ακυλλαν Ῥ, |. δ. Ασιας 

(Ονίᾳ. Τὶ. ΠΠ, 806 Εἱς, ἀῑδοτίο πὲ νά τ). | 7. γεγοναν Ὦ. { 8. 

ΑΜΠΛΙΑ | ΤΟΝΑΡΑΠΗΤΟΝ Β5. 

ῬΡ. 718, 719. Τοπ, χυΐ. 160---97. 

αγἰ, 20, ΠΠ. 8, «Υα]ς. ... πα. δᾷ βποπ Ἰἴποπο ἑγαπδροπαίας. | 
ἡ χαρ....μ. ὑμ. ποἨ. οἳξ, 01. απ εἴς ἀ οδοί, [ 94. ΠΠ. 7. Ἱορο 

Σαρία (Ττορ.). 27. ῥ (Ομ. ἵν. 198): οιἳ. δ᾽ αἱξ. εοἀ. 
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ΑΡΡΕΝΡΑ ΕΤ ΟΟΒΒΙαΕΒΝΡΑ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄. 

ῬΡ. 720, 721. 1 0ου, 1. 1---90. 

1, 1, 1. χ. Τἱοίπ, ἴὰ Ἡρη, 1, 1. 9. ἡμων 19 οτη.] ἀοὶο Ο ; πο, 
Ἰπα], “ Οτίᾳ. ἵν. 1585): οὐ αὐᾶο “ ΟΥίᾳ. Ππι. ἵν. ουδ.” |. 6. θεου 

Ἠ3: χυ Β᾽ (872). | 18. οπι. ἡμιν 1γοι. αἶγ. οὐ. Κη. 

ῬΡ. 722, 7238, 1 Όον. 1. 90---ἴῖ, 4, 

Ἡ, 4, οἴῃ, ανθρωπ. Οτίῖσ. 1, 6805 (Ἠοοςσ].). 

ΡΡ, 721, 73256. 1 Οου, 1], 4---ῖ, 1. 

Ἡ, δ, οπι, ϱ 17 (Υαπβίε,). | 7. οπι, θεοῦ πηι. ΟΥίᾳ. 1 0ου. ΟΥ. 89. | 
11. εγνωκεν (Ο2ἱᾳ. Ἱ, 580). |. 19. ειδ.] ιδωµεν ΏΕαΙΙΡ. Οτίᾳ. 

ἔρον οὔ, (ειδ, ΟΥἱφ. ἴον εᾱ.). Ἐιδ. (ο ΤϊΒεΠ.). || 18. διδακτοις 19 
Β, |. 15. οτι, μεν] ππο, Ἰπε], «Ταἰοπιἰπίαπὶ Αρ. Γίία Ἱεροπά πι] 
1τεπ. αν. 59) οὐ «Μείί, απ 84. | τα παντα ἴῃ ππο οοἡ,] 
Ίομε "3 οοὐᾷ,᾽ οἵ ππς, 1πο],  Ογίφ. ... εἰμ. 

ΡΡ. 726, 727. 1 ΟὐοΥ. 11], 1-18, 

111, 4, ανθρωποι (Οτῖφ, 1ϊ], 8,1 6οχ, Οἵ, 68). 

ῬΡ. 728, 729. 1 σου, 11], 18--οἰν, 18. 

ἷν. 9, 011, ὅτι 17 (Υαπβίς.). | 19. ταις 17 (Υπηβίέ, ἀῑκογί). 

ῬΡ. 750, 781, 1 σου, ἵν. 18---γ. 10, 

ἵν, 15. εγεννησα Ῥ. | 21. πραυτητος Οἶοπι. 184 (ἀο]ο πα). [/| 

γ. ὃ. ΟΠ, Ίησου ΟΥ̓. 1 Οοτ. ΟΥ. 48 Ρἱ8, 

ΡΡ. 732, 788. 1 Οον. Υ. 10---γί. 14. 

γ. 11. 1ΐπ. 6 Ίερο µεθυσος. | συνεσθιετε 17. || 18. οπι, και 17 

(ἀθ]ο 5αρτα). || υἰ. 7. οπι. εν (31Ἠργ. οοᾶ. |. 11. αλλα εδ. 17 

(4οἱο πίτα). |. 18. οπ. δε απἲο θεος ΩἨ. |. 14. εἔεγειρει ϱ: 
εξηγειρεν Τεγί,. ο Ῥαά. 16. οοᾷ, 

ΡΡ. 784, 785. 1 ΟὐΥ. Υἱ. 16---γΗ, 9, 

ψ, 2 ἸΠ, 4 616 “τε Ο. |’. |. 8. οφειλην Ω. | δ. µη 19 εἶπο η 

Β. | συνερχεσθαι Ἐ. | ὑμων οπι. Ορν». οοᾷᾷ. ορί. (4616 βαρτα). 

ῬΡ. 756, 737. 1 ΟοἨ. Υἱῖ. 9---θ9. 

να, 18. οὗτος Ω. | τον ανδρα ᾧ. |. 14. οσα. τῷ πιστῃ Ω. |. 17. 
ΠΡ, οὕτως περιπατειτω και Β. | 25. ελεηµενος Ὦ. 

ῬΡ. 7838, 789. 1 Οου. γ, 90---γ]. 9. 

γἩ, 85. τῳ] το Β. 

ΡΡ. 740, 741. 1 Οον. νἱϊ]. 2 ---ἰχ, 8. 

Τοπ. ὙΠ]. 8, Ωαασχὶ Ροἱθδί πίχαπη οοΠβΙ]έΟ περισσευόµεθα ᾖῃτο 
περισσεύοµεν Ἰοροτῖι Ττορε]]οβῖις, 

ὙΠ]. 4. τ. βρωσεως ουν Ὁ)", δὲ τ. βρωσεως Ὧν, Ἱοροπίο Τσ]οι- 

ἀουῆο, || 7. τινες γαρ Ῥ. || Β. περισσευοµεθα ΟΥίρ. ΠΠ, 495, 

ΡΡ. 742, 748. 1 ΌοἨ, Ίκ. 8--20, 

ἵκ. 4. πεῖν Ὦ. | 11. πνεύματι (816) Β. 

Τί 

ΡΡ. 744, 145. 1 Οο:. ἴχ. 20---π. 9. 

Ιπ. 99. παντως τινας (Οἴοηι. 832): παντας (Οἶεπι, 809. 868) : 

τους παντας] Ίορο " Οἴεπι. 656.’ | 27. δουλαγαγω] ἀεῖο Ο. {Π}} 
κ. 7. πεῖν Β. 

ΡΡ. 746, 747. 1 Όου. κ. 9---58. 

ΤΟΣΙ, κα. 18. Ῥτο εἰσίν, Ίορο εἰσίν ; 
κ. 11. ΟΠ, παντα Ίτεπ. 944. | οπη. δὲ Ίγεπ. 944 (ἀε]ο ἰηἴτ8). || 

19. ΠΠ. ὅ Ὦ] Ἱορο Ὦ. πι. (πχαπιαπο σοπ]απρ. Σωά.)’. |. 20, 
Τ]οπι. τα εθνη πὶ. | Ππ. 19. Ἱερο " θυουσιν 20.) | γεινεσθαι Β. | 
2», ηηει Ε. 

751. ῬΡ. 750, 1 0ος, ΧΙ, 18---πῖ!, 8. 

ΧΙ, 94. τὸ ὑπερ ὑμων] Ἰίη, 11. πάάο "οϑὺ Ουργ. οοὰᾱ, οί.’ 

(ἀφο 6αρτα). 

ῬΡ. 752, 08. 1 ου, καὶ, 9---92. 

κ, 19, ΟΠ], εις 20 Οἶεπι, 117. | πνευμα εποτ. Οἶεπι, οοᾱ, ορί. 

(ποµα εποτ. εο,); ἀε]ο " (ἑνι...1 12)’, 

ΡΡ. 764, 755, 1 0ος. κ, 23-- κ, 8. 

ΚΙ, 8, και αν Ὦ Πίο παραδω. | καυθ.] Ἱορο  άοἰΠ. οχι.” οὐ 
6 Οἶεπι. 614 ο. ΟΥἱᾳ.Ο5.Οοχ.εᾶ,”: 1 καυχ. Μεπιρῃ, ΤΠ} εἰ ΗΛ. 
(ἀ6ἷο βαρτα). ὙΠῈΡ. οἰμ.πιρ. (Τγ]οχ). επι. 614. ο 6οπδα (οοηῇ, 
867). Ογὶφ. Ο1, ο ΒεηΏΒιι οριμϊβείπιθ, || 4. οτι. ἡ αγ.] ἀεὶο ΄ Οργν. 

199. |. 8. πιπτει Οἶοπι, 166 οοἆᾱ, 

ῬΡ. 758, 769. 1 Οο5, Χίν. 12---99. 

κἰν. 16. ευλογῃης εν πνευµατι Β. || 19. Ἰϊπ. 8. Ί6ρο ΄λαλη οµεν 

[ὃ Ιεσεῦπίαν λαλησαι εν] τῳ κ.τ.λ. (οοηῇ, Μεπιρ],)’. 

ῬΡ. 760, 761. 1 Όοτ, χὶν. 29---κγ. 10, 

κὶν. 84. αάά. ὑμων 61Ρ;. 818 (919 Ἰπῇγα). |. 59. οἱ, µου Βὃ 

ἑἑαπίαπι τς νἱα,᾽ (ΤίδεΙ.). 

ῬΡ. 762, 768. 1 ΟοἨ. αν. 10--28. 

κν. 10. Ῥιασπ. ἡ Ογὶφ. Βρ]. συ, 111. 170, [ 14. ὑμων] Ίορο 
Τον. ἆο 65. σαν. 48 οοἀᾷ, (οπι. οοᾶᾷ.): ἡμων Ἑ. Ίγεπ. οο, 

(Τετί. πάν. Ματο, 111, 8). | 54. ὑ παραδιδοι Β. 

ΡΡ. 764, 766. 1 σον. αν. 28---44. 
χν. 38. χρηστα Οἶωπ. 350 (619 ἵπέτα). | 38. διδ. Ῥοβὲ αυ.] 

απο, ἴπο]. “ Ογἱᾳ.’ οἷο, | Ῥτβοπι. το] Ιορο "690" οοᾷᾷ.”:. οὔ, Οπὶφ. 

οοαᾷ, | 41. σελ. και Β. 

ῬΡ. 766, 767. 1 ου, αν. 44---δ7. 

πν. 45. Αδαμ 20] [ὁ7 κυριος ΜΜαγοῖΐον αρ. Τουέ. ἀϊεονίο. | 47. 
αάᾷ, ὁ κυριος] Ίοσο “Ἵαγοίον αρ. Τοχτ.”: οπι. Τενι. ἄο ΟασΠ. 015, 

8. | 49. φορεσοµεν Ἑ. | 54. οτη. ὅταν δε κ.τ.λ. 9ρΥ. οοὰᾷ. ορί.| 

το φθαρτ.] ἀπο, πο]. “Α.’ (νῖὰο Ιππία) οἱ " Ορίᾳ.... Τα ΤΑ). 

ῬΡ. 768, 769. 1 Οου, χυ. δ7---ανὶ, 20, 

πγἰ, 6, ΠΠ, 4, ἄοϊο “ απίς.) 
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ΑΡΡΕΝΡΑ ΕΤ ΟΟΒΒΙαΕΝΡΑ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄. 

2. Ὅν. 1. ]---6. 

! 4. παὺ. τῳ Β. 

Ρ. 771. 

1, 1. 1. χ. Γἱοἰπ. ἵπ Ἐρῃ. 1.1. 
εἰς τὸ. . . . Εν πασῃ Θλιψει Β. 

Ι Β80, ἡμων 

ῬΡ. 779, 118. 9 ΟΥΥ. 1, 6---19. 

1, 6. ὑμ. βεβ. ὑπ. ὑμ. Β εἶπο οοιχοοβοπο. | 19. μαῦ., αλλ’ Β. | 

16. Ἡ{ χαραν Τῷ (Τἱδε].). |. 17. παρ᾽ εµου Ἐ. 

9 0οἨ. 1. 19 ---ἰϊ. 17. 

1, 90. ο). δι᾿ Ο:. | 51. ἡμ. συν ὑμ. Ο". ' ἡμας 90 83 (9312). | 

99. ὁ και] Ίερο ΒΝ:Ο.Γ3, απἴθις αἀᾶο ΟΝ, | και Ὧν, [ αρραβ. 
ΟΝ" 1. 94. ὑμ. απίο της π. Ὁ" [ Ἡ. 1. ἡ δὲ Ο5, | εν λυπῃ πρ. 
ὑμ. επίο ελθ. Ο:, | 2. και τις] δα, εστιν Ο". | δ. εγρ.] οπι. ὑμιν 

ΟΝ". | αυτο τουτο Ο5. | σχω ΟἨ. | 
7. ἡ μαλλ. Ροξέ τοὺν. Ο". |. 9. ει ΟΝ", | 10. καγω ΟΝ, | ὁ κεχαρ. 

εἰ τι κεχαρ. ΟΝ, 

ῬΡ. 774, 775. 

ῬΡ. 776, 777. 2. 0οἨ, 1ϊ. 1Τ7---], 17. 

111, 8. καρδιαις] (σοπῇ, Οἴοηι. 907). || 15. αναγινωσκηται Ὀ. 

ῬΡ. 778, 779. 2 0ος. ΠΠ. 17---ἴν. 14. 

Π]. 18. καθωσπερ Β. | ἵν. 4. 17 καταυγασαι Ἡ. | ΟΠΠ. αυτοις 

Η. | δ. Τχν ιν κυριον Ἡ. | τν 90 Ἡ. || 6. λαμψαι Ἡ. | τ. θεου 

Ἡ. | χυ] Ῥιαοπι, εὖ Η. | 11. 11π. 8. ει Ίτεπ. 809. (616. 5αρτα). 

Τετι. ἃ6 Ῥος. 44. 

ῬΡ. 780, 781. 2 0ος. 1ν. 14--ν. 12. 

1. 15. ταρ. Β": τα γαρ ΒΩ, || τ. 5. θεος ὁ Β. 

ῬΡ. 732, 788. 5 Όοη, γ. 12-- τί. 19. 

γ. 14. οΠΙ. ει Β. 

δ. αλλα Ο". | 6. ὑπο] απο Ο". |. | 

ΡΡ. 784, 785. 

γ]. 14. φωτι] ἱταπβροπθ “ο 140]... 

9 Οογ. νἱ, 18---γίῖ. 11. 

εως Η, Ρος 26: ἆο]ο η. 

ῬΡ. 786, 787. 9 0ος. υἱῖ. 1]---γῖ. 12. 

γα, 14. ὑμ. εν αλ. ελ. Ὑπα]σ. (ἀεῖο Ὀἱ5 5αρτα). 

ῬΡ. 788, 789. 95 0ου. ΥΠ. 12 ---ἶχ. 6. 

γἰ, 19. ἐχῃ ευπρ. Ῥ. | 18. οπι. δε ΟΥΡΣ. 304 (οοᾶᾱ, οΡί.). || 
16. ὑμων Β. | 91. γαρ Οἶεπι. 

ΡΡ. 790, 791. 95 ΟοἨ, Ικ. 6---π. 10. 

Ἱκ. 12. Ίερο «ἵπ ἀοπιίπο Υμἱσ.’ | 14. ὑπ. ἡμων Β. | κ. 8. 

ζωντες Εις. ΤΗΟΟΡΗ, Βγτ. 1, 70. 

ῬΡ. 795, 798. 2. 0ου. κ. 10---κὶ. 10. 

κ. 18. Ἰπ. 1 Ἱορο 6795). | πὶ. 1. ανειχεσθε Β. 

εµαυτον ὑμιν (5ἱ9) Ο5, 

Ι 9. ὑμιν 

ΡΡ. 794, 195. 2 0οἡ, χὶ. 10.--- πὶ, 1. 
πὶ, 14. και] μη Οἱ ({π ἰαθ]4 Ρίεία). | θαυμα Ο5. | εἰς αγγε- 

λον Ος, | 15. ουν Ο5. |. 16. καγω μι. τι Ος, | καυχησομαι Ο5. | 

17. κα. κυ. λα. Ο5, | 18. οπι. την Ο5. |. 28. 1ϊπ. 9. Ίοσθ “ οπι. εν 

Φυλ. περισ. Οἶεπι. 635: οπ. εν πληγ. ὑπ. (νά) Τεγὲ. Ῥοοτρ. 

19.) {Π κ. 1, συμφερει μὲν ΙΕ. (4616 βαρτα). 

ΡΡ. 796, 797. 9 0ος. κ. 1---15. 

κΙ, 9. του σωμ. Ἑ. 

ΡΡ. 798, 799. 2. 0ος, κ, 16---κΜ], 10, 
κ. 16. αγαπω Μεπιρῃ. ΤΗΕὺ. |. 20, φυσιωσις ΒΒ "τ. | 31. 

ταπεινωσει] ἀεῖο γρ. 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ. 

ασ]. 1. 

ἵν 1. Ῥος Ποπηίποπι 7γοπ, 200. 

Ρ. 801. 1---Β. 

ῬΡ. 805, 808. (α]. 1. 8---ἰϊ, 5. 

Ἱ, 99, εκκλησιαις Β532. || οἷς ουδὲ ΤΏΡ, 

ῬΡ. 804, 805. (α]. 11. 5---ἰῖ], 1. 
] 

Ἡ, 9. Ιωανης Β. | 19. ΠΤ ηλθον (11δοτο Ίγεπ. 200). || 14. ουχι | 
ΒΒ. | 20, Τ υἱ. τ. θ. Του. | 

ΡΡ. 506, 807. 6.8]. 1. ---θ]., 

11, 17. οἵ. εις χρ. μου. | 19. ϱ] Ἰαί Ῥ. | 51. οντως εν 

γόμῳ Β. | 

ῬΡ. 808, 809. Ομ]. 1, 91 ---ἰν. 14. 

ἵν, 7. ὧν αὖα, απίο χὺ 

μου τον Τ]1ευ. 

Ρ. ἢ 14. 11π.. 4 Ἰοσὸ "(ἀἷ. ὑμων αἰ νὰ, ἢ: 

ῬΡ. 810, 811. Θα]. ἵν. 14--γ. 1. 

ἷν. 16. που ΤΗε6ς, |. 17. ὑμας 50 Β. | 29. αλλ’. Β. | 81. 

Ῥτορίει ᾳποὰ ΟΥἰφ. πι. ΤΠ, 69, |] τ. 1. ουν Ροδὶ στηκ. Τ16ὺ. 

ΡΡ. 819, 818. (α]. νυ. 9--»]. 

γ. 19. ανασταντουντες (510) Οὗ, | 14. πληρουται Οὐ, | ἑαυτ. 
Ν": σεαυτ. 0435. |. 156. ὑπὸ Οὗ, | 17. ἆ εαν Β]. | ποιειται 

Ῥ..} 19. εστ.] αἀά. µοιχεια Οὗ, | 90, ερεις Οὐ, | ζηλοι Οὐ, 

ΡΡ. 814, 815. (π]. νυ. 91---νὶ, 14. 

γ. 939. 011. δε Οὐ «ον. |. 98. πραοτης Οἱ. | εγκ.] αἀὰ. ὑπομονὴ 
Οἱ ος. | 94, του χυ τυ Οἱ οο., | 96, γινοµεθα Ῥ. | {ΐ αλληλους 
6ῑεπι. 808 (ἀο]ο Βαρτα). {Π| νἱ. 1. πραοτ. Οἱ. { 1 αναπληρωσατε 

Οἱ, || 8. τι ΒῬ): οπα. Οὐ τοῦς | 4. ἑαυτον Β. | 19. χυ] αάά. εὖ Β, 

87. }Π 14. καυχασθαι Ίτεπ.ΟΡ. 11. 

Ρ. 810. πα]. νἱ. 14---18. 

Υἱ. 14, οσο εν τῷ σταυρῳ του χριστου (1γομ..γ. (οοᾶ. οη.). 
11. 17. [ ὁ7 απο, Ἰπο]. “ Οἶο, 484 οσο, γεν. ΟὟ. 17. } ὁπ). τῷ 
1τοπ.γ. οοἳ. Ἄρη. 
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ΔΡΒΡΕΝΡΑ ΕΤ ΟΟΒΒΙαάΗΝΡΑ. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ. 

Ῥ. 87. Ερῦ, 1. 1--». 
1. 1. πασιν Ῥ. | Τεν Έφεσῳ Τ᾽; «ποπ ἁποίαπι οδὺ ααΐη ἑοτιῖα 

ΠΙΑΠΙ8 ἆθπιαπα αλ ἀῑάοτῖε.,.τ ἔοτπια Πιέοταταπι ἃ Ρτίπα παπα 

αὐΠοττοί, πεο απίσφπαπα παπα α]οσῖς {οτπηπο αἆοςί (Τ16οἳ.). | 8. 
ΟΠ]. και πατηρ] ἀεὶο “ Υ]οίπ.᾽ οἵ ἀπο, πο]. ὁ ΠΠ], 1865), 

ῬΡ. 818, 819. Ερῃ. 1. δ---19. 

1. 15. ὑμων] Ἱερο “ Ον. 161”: οπι. ὑμων ΟΥἱᾳ. ΟΥ, ΕρΗ. 199 

Ρἱ8, 

ῬΡ. 850, 821, Ερῃ. 1. 19 ---ἰϊ. 19. 

1. 90, εκαθισεν οὗ Δ, αυτον] ππο, Ἰπο].  ΟΡίᾳ... «1599. {Π} 
Ἡ, 4. ἵπ Ὦ «ποο απίο πθὸ ῬΡοβῦ ἑκαστοι απἴσγααπι ἀῑςμποα[ιοηϊς 

οεῦ᾽ (Τ15ο]1.). 

ῬΡ. 859, 625. Ἡρ]. 11, 19---Π], 8. 

ἩΠ, 13, Τήσου ΟΥίᾳ. {π|. ἵν. 5491 (ἀε]ο Ιπίτα): οπι.] Ι6σο «γε. 
αν. ἴπι. 910), |. εγεν. εγγ. οἳ τ. χρ.] 1ορο ΄ Ιγεπ. Οτ. Πιί. 910. 
{πι 910.’ |. Ίἴπεα “16 αποκαταλλαξει” οὖς, Βραποηξίθιι8 ΠοΟΥεπΙ 

Ῥοβέροπαίας, {{| 11. 9. οτη, ὁτι ᾱ. Ογῖσ. Οὐ. Ἐρὴ. 154. 

ΡΡ. 824, 825. Ἐρ]. 111, 8---ἰν. 7. 

ἷν, 9, πραοτ. ΟΥ. | εν Β. |. 6. «44, ἡμιν Ίτεπ, 6». {π|. 511: 

ου]. ἡμ. Υ. ὑμ. ΟΡ, |. 7. χαρ.] οπι, ἡ 09. 

ΡΡ. 856, 827. Ἡρυ. ἱν. Τ--58. 
Ίν. 9. ΟΠ1, πρωτον Οὐ, |. 14. κυβιᾳ ΒΝΡΌ"ΕΓαΟΥΡΡ. | οπι. τῷ 

δηΐο παν. ἀε]ο “1.᾽ | την µεθοδιαν ΟΥ. |. 15. οπι. ἡ Οἶεπι. |. 16. 

µερους Ο5, | ἑαυτου ΟΥ. |. 17. οἵη. λοιπα ΟΥ. | 18. εσκοτωµενοι 

Ογίᾳ. Οὐ. Ἐρ]ι. 175 Βεπιο]) : εσκοτισμ. Ὁ", | 19. απηλπικοτες Ῥ. 

ΡΡ. 828, 829. Ἐρῃ. ἵν. 38---ν. 11. 

ἵγ. 95. ἐκ. ππῖο αλ.] ἀοἱο « Οἶεπι. 908.’ | 97. µη Υπαἱς. πι. συρτ. 

105, | 85. ὑμι»] Ίορο “ αἱρ. Οἱ: ἡμιν Απι. πιά. Οἶεπι.οοᾶᾶ, [| 
ν. 4, η µωρ.] ἀοῑο “ Οἴεηι." 

ΡΡ. 880, 881. ἩρΗ. ν. 11-51. 
γ. 15. δα, αδ. Ὑαἱς. (Μοπιρ].). | 17. θέλημα ΟΥἱᾳ. Οτ. Ερῃ. 

198. | κυριου Ορίφ.: οἵα, ἡἧμων (Ογίᾳ.). | 19. Τ Ρταφπ. εν 

(Ο)ἱᾳ.). | πνευµατικαις ΟΥγίπ.: οπῃ. 4. [7 τῃ καρδ. (οπι. εν) 

Οτῖσ. |. 20. 1. χ. ΟΥίᾳ. | θ. κι π. Ογἱᾳ. | 99. 1οσο ὁ] οπι. Ε.᾽ | 
80. Μπ. 6, 7. Ίορο ΄(αποῃπ. [2 ΟΥἱσ.] 641. ΟΥ. μας, 88 αὐ ναι). 

(Ογίφ. Τα. ΠΠ. 61 Ηἷς ἀοεϊπϊε,) ει. 

ΡΡ. 833, 833, ἨἘρῃ. ν. 81---σὶ, 19. 

γ. 81. δπίο ΠΠ, 1 ἵπβοτθ ΟΠ. και προσκ. τ. γνν. αυτ. Οτῖρ. 
(2) ἀῑδοτία, αὖ Ἱπ[τα (ᾳποπι βοφπ]ίας Πίεν., ἴδεπι ἀῑφδετίο). Τογι. 

(Ὁ Ματείοπ) αν. Ματα, Υ. 18. ὕψργ. 68. | τῷ γυν. εὐ αυτου] 

4είο ΄ 617.) | 55. οπ. εις Οργυ. οοᾶᾱ. | τ]. 1. οπι, εν. κυριῳ] 

ππο. 1ης]. “ Οἶεπι, 908. | 5. οπ. σου (1ργ. | Ῥο5ί΄επαγγ.... 

Ὁ. στ. Ίπεοτο "οἵη. ἵνα ευ σοι γενηται ΟΡἰφ. (2) ἀῑδοτίε, ὁ ἀπό- 

στόλος... παραλέλοιπεν τὰ μετά Τὴν μητέρα σου, καὶ 

πεποίηκεν ἀντὶ τοῦ Καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ Καὶ 
ἔσῃ μακροχρόνιος (πα. Οπὶμ. Πιΐ, ΠΠ. Οὐ ρν.)}). 1} 6. οπι, του 

Ῥείν, ΑἹ, 90. |. 8. ἐκ. εαν τι ποιῃ ἆ. | 10. οπι. αδ, ἆ. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΠΙΠΗΣΙΟΥΣ. 

ΡΡ. 856, 807. ΡΗΙ. 1, 1---19. 

1. 6. αχρι ὮΝ. |. οπι, τον Ὑπἱμ. | 16 ἢ, οἱ μεν εξ αγ. κ.τ.λ. 
Τιοίπ. (ἀε]ο ἱπῖτα). | 18. πλην ὅτι] ἆαπι (2 ὁτε) Υαἱς. ᾱ. οἰμ. 

Τἱε(π. (ἀ9]ο ἕο βαρτα). 

ΡΡ. 838, 889. ΡΗΙ. 1, 19-11, 7. 

Π, 9. το ὧν γι. 018. Τἱοίπ. (ἀο]ο Ἰη τα). 

ΡΡ. 840, 841. ΡΗΙΙ. 11, Τ--57, 
1, 20, ὑμ. παν. Μοπιρι. 

ΡΡ. 842, 8438. ΡΗΙΙ. Ἡ, 27---ἰϊ!, 15. 
Ἡ, 80. πληρωσν 47 (ατίοξὺ.). || 11], 18. ΤΓουπω Ογίᾳ. 1. 

οοδᾶ. 
ΡΡ. 844, 845. ΟΡΗΙΙ. {11.160 ---ἶν, 17. 

ἵγ. 1. ἐγβῆϑροηϑ “μου 20] ο. Β.᾽ Ροϑῦ Ἱποαπα βθαπθηΐοῃ,. 

ΠΡῸΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙ͂Σ. 

Ῥ. 847, ΟἿ]. 1. 1--ο, 

1, 6, δα, και] απο. πο], “Ὑὰ]ρ.᾽ 

ῬΡ. 848, 849. ΟοΙ. 1, 6---5. 

1, 16, τα ὁρ. κ. τα αορ. Ίγεπ. ΟἿ. Ιπ1. 91. |. 90. οπι, της] 

ἀπο, 1πο], “ Ογίᾳ. 11, 605”. 

ῬΡ. 860, 851. Οὐ. 1. 29---ἰἶϊ. 8, 
Ἡ, 7. Ἡ δᾶ, εν αὐτῷ Μοπιρῃ. 

ῬΡ. 852, 855. Οο]. 11. 8---ἱ!1. 1. 

Π, 11. πάν τ. ἀμ. ἄοῖο “ Ο9ρ7. 278.’ | 19. ὑμας 39 Μοπιρη. 

(οἷο Ιππία). | 14. ἡμων] ὑμων Ῥ. {Π{17. 11 ὁ Μοππρῃ, | 18. 
πάᾶ. μη] Ἱερο " ΟΥίᾳ. 1, ο. οὐ «053, ο.) οπι, µη Οµ]ς. Τ. (εοΚὰ. 

Φοπηπ.). {πί, ἵν. 605 6 8οηδα ( οκἰο]]απί οπίπι 5ο ἵπ Βΐ5 απαο 

γἰάεπέατ, οὐ ἵπβαιί βαπί ἆο Υἰϑ ΟΠ Ό 15 τοις’). 

ΡΡ. 854, 855. Οοἱ, 11, 1---1δ. 

ΠΠ, ᾱ, Ε ύμων ΜοπηρΗ. (4616 ἱπ[τα). | 5. μελη] δά. ὑμων Η. | 
6. ἁ Η. | επι τους υἱ. της απειθ. Π. | 7. τουτοις Η. | 8.οπ. 

τα Ἡ. |. 15. ἑνι] Ίομο " ὅ88 ο. ος "598 ο.᾽ : οπι. Οἶεπι. Ὀϊ8 ο 
βοησι. | 16. οπι. και Ρο8ὲ ψαλ. Οἴεπι. 194. (4610 5αρτα). 1 οαι. 

και Ῥο5ὲ ὑμν. (ἴδηι. 194 (616 Βα ΡΥ). 

ΡΡ. 856, 867. Οο]. ΠΠ. 16---ῖν. 11. 

Πῖ, 16. θεῳ Μοπιρῃ. (ἀο]ο ἴπ[τα). | 17. αἂά, χριστου Οἶεπι. 

οοἆᾶ, | 91. ερεθιζετε] Ίοσο “Ἀνν. Ῥει, Πο], ἐπι" 1 33. κυριον 

Μοπιρ]ι, (άο]ο 1π[γα), 
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ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄. 

Ρ. 859. 1 Τ]ὴοςς, 1, 1---θ, 

Ἱ, 1. 1ἰπ, 8. κω εὖ χυ 17. || 4. Ῥχαο. του 47 (Ὑαπβίέ,; ἆο]ο 
1πήγα), 

ῬΡ. 800, 861. 1 Τ]οβε. 1, 6---ἰϊ, 14. 

1, 8, Ππ. 16. μας 17. | 9. δ νου. 9 ροτήποί Ἰἶποι  ἡμων] 
ὑμων Β.᾽ |. 10. επερχοµενης 47. |] 11. 4. λαλωμεν 17. | 7. αν 

θαλπει 17. |. 9. τον κοπ.] Ῥίαθπι, και Ἡ. | οπ. γαρ Ἡ. 47 

(7απ5.). |. 10. γαρ Ἡ. | 11. αυτου Ἡ. |. 19. µαρτυροµενοι Η. | 

Τ καλουντος Ἡ. || 18. και δια] οπι. και Ἡ. | } εστιν Πίο αλ. Ἡ. 

ΡΡ. 862, 868. 1 Τμοςς, 1], 14--ἶϊ, 19, 

Πἱ, 8, ἡ στήκετε 17. | 9. ὑμων Β". 

ΡΡ. 864, 865. 1 ΤῊ685, 1Π|. 192-. 1γ. 15. 

11, 12, καθωσπερ 17. |. 19. αµεµπτως 17. 47. | ἵν. 6. οπι. ὁ 

Η. | προειπαµεν Η. | 7. αλλ’ Ἡ. | 8. αυτου Ροβέτο πν. Ἡ. | 

ὑμας Ἡ. || 9. Τ εχετε Ἡ.: (απο, 1π0]. “ Ογίᾳ... . 70”): ειχομεν] 
απο, πο], «-απι Πατί.2 1 γραφειν] γραφεσθαι Η. || 10. τους 29 
Η. |. 11. ἀθίο “ Τεγί.. . . δ.) |. περιπατειτε 17. 

ΡΡ. 866, 867. 1 Τ1685. 1. 16--γ. 18. 

ἵν. 16. Ἱπ. 1. Ίορο 4160 οἱ νεκροι.’ | ν. 3, εφιστ.] ἄειο 1, : 
ΑΠίο αυτ. (1ργ. οοᾱ, : Φανησεται ἆᾱ, 

Ρ. 868. 1 Τ1688. Υ, 18---28, 

γ. 91. οἵη, δε 17 βῖο, | 25, {7 και 17 (Υαπβ.). 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄. 

Ρ. 899, 2 Ὑ 683. 1. 1---7. 

1, 7. 1»: χ. (οπι, ἡμ.) 411: 

ΡΡ. 870, 871. 2 ὙΠΟΕΒ, 1. δ---ἲ, 11. 

Π, 9. θροεισθε Δ. | 8. αυ. ἡ Ὦ, | {οτίαβσο {ἀνομίας 17 (7 4η8.}.}} 

8. ΠΠ. 8, 9 Ῥτο ΄ δἀά. ὁ θεος” Ἱερο ΄κυριος ὁ θεος.) ᾗ ανελει ΟΥίᾳ. 

Ἱ, 0683 οοἆᾱ,.: αναλωσει] ἰορο ΄ Ογίᾳ. 1. 4245 οοὔ, 6683 οοὰ.” | 

11. πέμπει (42. εοἆ, 

| 11, 18, 

ῬΡ. 872, 878. 2 ΤΊ 1638. 11. 11---ἰιϊ, 12, 

εἵλατο 37. [| 1. 6. Π1η,. 9 οἱ 16 Ίοσο " Ογὶσ. Ἰωον]:. 
611.” | 1ἱπ. 19 Ίορο “ ποοορῖῖ.) | 10. παρηγγελλοµεν Β) (832). | 

11. περιπ. εν ὑμ. ατ. Ἑ. 

Ῥ. 874. 2 Τήοςς, ΠΠ, 12---18. 

Τοπι. Τπᾶος οοᾷἵσαπι, Ὠε]ο Ο. 

1], 19. εσθιουσιν Ῥ, | 15. ἡγεισθαι ΏΕα. 17. 

ΠΡΟΣ “ΒΒΡΑΙΟΥΣ. 

ῬΡ. 878, 879. Που, 1ϊ. 12---1, 18. 

Τοχι. αἱρ. 11. 16. Ίμορο ΄οπασσινανοτιπὀ: 86. 
11, 9, αἀά. με] Ίοσο “ Υαὶσ. Οἱ: οαι. 4)». μά, | 

προσωχθισεν Β. 
17. 

ῬΡ. 882, 885. Ποῦ. ν. 4---γΙ. 18. 

γ. 4. τις ΒΒ", | 9. αυτῳ πασιν Οἱ, |. 13. {καὶ ου Οἱ: {τ οἴῃ. 

και Β οὐ [οτίαθβο ”. | ν. 1. καταβαλοµενοι Ῥ. | 9. διδαχης Οἱ. | 

Ταναστ. τε ΟΙ. | 8. ποιησοµεν Ο1. | 7. πολλ. ερχ. Οἵ. | οἵ. του 

Οὐ, || 9. κρεισσ. Οἱ. 

ΡΡ. 884, 885. Ποῦ. γ]. 18 ---Υ!, 10. 

νἱ, 19. καταπετ. Β. | ΥΠ. 1. Αβ.] Ῥνασπ. τῳ Ῥ. || 5. του- 

γεστιν 5 « ἆσπιαπῃ αὖ οστίο ναι). |. 11. οτι. ην Β. 

ΡΡ. 886, 887. Που. υἱῖ. 15---ντ!, 8. 
γα, 91. μετ᾽, 17 (019 6αρτα). 

ΡΡ. 888, 889. Ἠοῦ, ΥΠ], δ---ἷς. 18. 

ὙΠ, 10, καρδια ἑαυτων Ὦ3. |. 11. ειδησουσιν Ὦ3 (Β5Ὁ). {Π| ἰχ. 
. 1. ειχε Ῥ, 

ΡΡ. 890, 891. 
Ικ, 26, νυνι 17 (610 Ιπ[γα). 

Που. ἱκ. 19---κ. 4. 

ΡΡ. 893, 893. Πεῦ. κ. 4---α 9. 

κ. 8. νομ.] ο. τον Ῥ. |. 92. ρεραντισµενοι 17 (ἀεἱο Ιπίτα). 

ΡΡ. 894, 997. ΗΘ}. κ. 39 ---χὶ, 10, 

Χ. 84. δεσμοις Ίεσο “8085 οἄ,᾽ οὐ αἄάο " γΙποα]ς οογαπι ἆᾱ. 
(3 Πανὶ, Ἐ). 1 ἑαυτους] Ἰερο “(Ὁ Υα]ρ. 4.) : οσα. (Ὁ Υαἱρ. ἀ,). | 

85. εἰ τις Ὦ. |. 98. δικαιος μου 17 (ἄο]ο Ἱπίτα): οπι, μου] Ίεσο 

“5218 (ἢ οκ Παὺας,)., 

ῬΡ. 896, 897, ΗΘ. χὶ. 11---3δ. 

χὶ, 18, οπι. ὅτι Ῥ. |. 99. διεβ.] «ἀ ἃ. οἱ υἷοι του Ἰσραὴλ Βγτ. 
Πο]. 1 γης ἴϑγγ.Ης]. || 51. επιλεγοµενη Ἀντ. Πε]. || 85. 1η. 

8. Ίορο ΄επιλιποι αν (οοᾶ. ἐπιλειψει αν 519) Τοἱχ, | γαρ µε ΒΥΓ. 
ΗΟ]. | και Β. και Σ. και 1. Βγτ. Πο]. | αλλων Ἀγτ.Βς]. 

Ρ). 898, 899. Που. πὶ, 38 ---χὶ!. 11. 

χὶ. 38. στόμα Βγτ. 80. Πο]. |. 35. γυναικες Ὦγτ.Πο], | 87. 
1] επειρασθ. επρισθ. Ὦγτ. Πε].: επρισθ. επειρωθησαν ( επηρωθ.) 
Οτὶφ. 1. 6995 οοᾷ.: οἵπ. επρισθ. Οἴεηι. 609 (ἀεῖο εαρτα). | 89. 

την επαγγελιαν Ἁγτ. Πε]. | κἩ. 8. ἑαυτον γοὶ αυτον Βγτ. 

Πε]. || δ. Ἰη. 6. Ίομο ελεγχοµενος. | 7. εις παιδ. Βστ.Πε]. 

(2 Οἶσπ. 657. 806). | εστιν Ἁγτ.Πο].: οι], ΟΥίᾳ. ΠΠ, 666ὺ.| 8. 
ἐστε κ. ουχ υἱ. Ὦγτ. Πς]. || 9. ποπ δά, δε Ἀγτ, Πε]. | 11. Τ δε ντ. 

ΗΟ], (4οἱο ΄ Ονίᾳ. Η1, 60643): οὐ οπιπ]5 ααϊάρτῃ Π]ατὶ, ἃ. 
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τρ. 900, 901. Ποῦ, κὶῖ, 19---χῖ, 9. 

χῖὶ, 16. {{ αυτης Ἀντ. Πο]. |. 18. ορει Ῥγτ. Πο]. | 90. οπι. η 

βολ. κατ. Βγτ.Πο]. |. και πο. Ἁγτ.Πς]. |. 98. απογ. εν ουρ. 

Ὀγγ,ΗΠε].: Πη. 8. Ίεσο πρωτοτοκα. | 94. το [του] Ἀγτ. Ε5ι. Πα]. | 

98. εχοµεν. . . λατρευοµεν Βνγ.Ησ]. 1 αιδ. κ. ευλ. Άγτ, Πε], : 
δέους κ. ευλ. ΜΠ, ᾱ, (4615 εαρτα). 

Ῥρ. 905, 909. Που. ΧΙ, 9---93. 

ΧΙ, 4, δὲ Ἀγτ, Πο]. | δ. {καὶ ῬΥτ.Ης]. | 410 ανθρωπος οἷς. | 9. 

περιπατησαντες ΒΥτ.Ηςε]. |. 10, εξουσ. Ἁγτ.Ηο]. | 11. αἱ. π. ἁ. 

ΒΥ5. Πε]. || 15. Τουν ὅτ. ΠΟ]. | 17. Ἱοπο΄ ὑμιν Ροδίτουτο 47’. | 20. 

Χριστον Βνχ. ΠΟΙ, | 91. εργῳ Βγτ. Ηε]. (οπη. αγαθφ): οπι. Υ αἱς. 

ᾱ. Μοπιρῃ. [ αυτῳ 11": ΟἽ, ντ. Πο]. {7 ὑμ. Ἀγτ Πε]. | οπι. τ. 
αι. ΘΥΥ. Πο]. 

Ρ. 904, Που, κ, 92 ---ϑῦ, 

ΧΙ, 93, ἡμων Θτ.Ησ]. | 95. ἀμὴν Βχτ.Ηε].: οι. Τμίω, 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄. 

ΡΡ. 915, 915. 1 Τΐπι, ν. 4---ΤΟἹῃ’ 9. 

ν. 20, ἀεἶο “ΠΠἱρρ.---τ24:) οὐ ππο, Ἰπο]. “πο, 907 δἱ5᾽, 

Γρ. 914, 915. 1 Τη, νἱ. 9---17. 

γ], 8. ΤΠ, 4, Ίεσο πἀφαῖοδοῖ!. 1 7. ὅτι] νογαπι πες (ΟΠ. ὅτι) 

ΟΥρν. 910. 940 (ἄοϊα εαρτα). | 17. τῳ] Ἱορο " Ογίᾳ. 1. οα. ἡ: οπι. 

Ονῖφ. οοᾷᾷ, 

Ῥ. 910, 1 Τίπι. νἱ. 17---91. 

ν], 19. οντωὺ πι. (σοπβ. Οἶσπ. 898). 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β.. 

Ρ. 918 2. Τῆι. 1, 8--|ϊ. 18. 
᾿ς, 15, αρνουµεθα Ορν. (ἄο]α 5αρτα). 

ῬΡ. 930, 991. 2 Τίη). 11. 19 ---ἱῖ!. 7. 

Ἡ, 14. λογομαχει ΟΥφ. πι. Π. 1670 (4616 εαρτα). | ουδενι γαρ 
Ονἰᾳ. ἴπι. |. 18. την τινων πι. ανατρ. (Ίτεπ, 904). | ΠΠ. 6. 

Ῥοβὺ “2γτ,Ης6],’ Ίπδονο “}᾽. 

| 
| 
| 

ΡΡ. 923, 928, 2. Τίπι, Π, Τ--ἴν. 8. 
Τοχί. 11, 17 Ὑμ]σ. Ἱμορο “ ροτ[οσίιι5 5ι0.᾿ 

1, 14. τινων ΠΠ, 941: οοᾶ. || 15. τα ιερα] Ροδί “71 ᾽ἸΏΞοΥΘ 

ἑσοᾶά.᾽ εί απο, Ιπε], ΄ ΠΗἱρρ. 197)”: {7 οἵη. τα Οἶεπι, οοᾱ. ορί, 

ΡΡ. 934, 926. 5 Τΐαι, ἵν. 9-52, 
Έρχί, ἵν. 16. Τιερο ἐγκατέλιπον, | 17. Τιορο παρέστη. 

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ. 

ῬΡ. 926, 927. ΤΊ. 1, 1----ἰϊ, 9. 
1, 18, οπι. ἐν (Οτίᾳ. 1. 577). 

ῬΡ. 928, 999, ΤΕ. 11, δ---Ἠ, 4, 
Π, 11. αἀᾷ, ἡ] Ίορο “ Οἴδηι. 7 οοἀά, (απίο τ. θεου οοα, ορί.}’. 

| ῬΡ. 950, 951. Τίς, 111. 4---1δ. 

1, 10, κ. δευ. νου.] Ίοσο «ἶγεπ. 88 «γ. εἰ πι. 
(οκ Εις, Ἡ. Β. ἵν. 14) οἱ ἀεῑο ΄ Εις... οκ Ίτεπ.) 

| 

177 6». 
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Ῥ. 991. Ῥ]μ]οπι. 19---20. 

Βιήκος, ΠΠ. 10. Ίορο « (απίπη. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

Ῥ. 949. Που. Ἱ, 1---ὐ. 

ΙΠ8οΥ, ἡ απίο αποκ. Ὦ. 

ΡΡ. 944, 940. Του. 1. ὅ---Ἰ 5, 

1.6, ἡμων Ὑμ]μ. (ἀο]ο Ἱπ[γα). |. 8. Άλφα Οἴφηι. 680. | 9. η. 

90, Ίερο “εν χριστῳ Ἰησου ἴδ᾽ οἷο, | 11. εἰς σµυρναν ΟΡ. | 
18. εν µεσῳ Ῥ, | υἱῳ Οὐρν. 395: υἱον Ῥρηιδ. 5οπιο] (ᾳπαςὶ ΠΙ Ια πὶ 

᾿ ΒοΙΩΪΠΪ8). 

λον. 1. 16---, 8, 

1, 17. ειδον Τ᾿ |. 19. ΠΠ. δ ἢ, Ίεμο “μέλλει Δ. σοὶ, | δει Υαἱς. 
1ης. [6] Ἱπίχα]. {δει µελλειν  οἷο. [] Ἡ, 1. αγγελῳ τῳ Ῥρηι. 

ῬΡ. 910, 947. 

ΐ 

ἀἰκογίο, Ι 9. βασταξαι Ῥ. | 8. καικοπιακας (810). 1 (Τἱ5οί.). 

8. ΠΠ. 6 Ε ἀοἷο της ἐκκλησίας. 

Ρρ. 948, 949. Ἀεν. Π, 8 --ἰ9. 

Π, 10, Ἱερο “δῷ. το]. Ὑαϊρ.᾽ οἷς, : εχητε πι. | 18. ΠΠ. 

10, οπι. και Ὦγπιν, (ἀεῖο 8αρτα). | 14. τὸν Βαλααμ 953 (ἀε]ο 
καρτα): τον Βαλαακ 95: (4ο 7 ποπ Πφποι). |. 17. αυτφ] δαὰ. 

φαγ. (οἴη. του) Ῥ. |. 18. τῳ Επι. (αἱ Α). 

ῬΡ. 950, 951, Ἰνον. Π. 19 ---ῖ, ὃ, 

Ἡ, 19, Ἱπ, 9. Ίεμο “σου 19] οι. δὲ. εινα, ΟΥίᾳ. ἴπι. Πϊ. τοι] 
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προφητιν ΔΟ ΓΒγριε.) ἢ 90. αφηκας (ψργ. οοἳ. ἢ 51. ἐκ τ᾿ π.] 6. Νεφθαλειμ Ρ: -λιμ Ω. | Μανασση δὲν (ἀεῖο 6αρτα). ᾖ χιλι- 
Ῥτασπι. και ου θ. µ. Ο. Π 399. βαλλω Ο9Ρ;. 1 Ππ. 11. Ίεσε “μοι- 

χέυσαντας 14. (ῳργ. Ῥγπι5.᾽ | εργ. αυτης «Απ. (186ἱη.): εργ. 

αυτων] Ίοσο “ “πε. (Τϊςευ.)’. ΠῚ 111. 1. της] τῳ Ῥγηις. 

ΡΡ. 953, 958. Τεν. 11}. 9---19. 

ή, 7. της] τῳ Ῥγπις. 

ΡΡ. 954, 920. Ἠον. ΠΠ]. 1.4---ἰν. 4. 

Π. 14. ᾧ καὶ ὁ αληθ. ΝΟ (ἰεὶς ἐξ Ἰηίτα). 10. ουτε Ροδί και 

Ῥ. ἢ 18. χρυσιον ροδῖ παρ᾽ εµου Ὦ: οπι. παρ᾽ εµου Ῥτπι. | 

κολλουριον Ῥ. πι. (ἀεῖε 5αρτα). {Π| ἵν. 1. ειδον Ῥ. ἢ 9. του θρονου 

1 (ἀε]ε 5αρτς). 

ῬΡ. 966, 907. Πεν. ἵν. α---γ. 8. 

ἦν. δ. Ἰϊῖπ. 10. ἀθὶο Ῥ. | Θρ.] οπι. αὐτου ΧΑ. | 7. ΠΠ. 8. Ίεσε 

1γεπ. τσ. (ᾳπαςῖ Ἡαππαπαη {π1.)’. Ἱ 8. καθ᾽ ἐν αυτων 7 (ἀεῖε 

Ἰη[τα). [ 11. κυριε ὁ θ. ἡ. Ῥγηις. (ἀεῖο 5απρτα). | ησαν χης. [ 

γ. 5. εν φωνῃ Ογἱπ. Π. εοᾶ. Ὑεμ. (αρ. Ερίρη. 580). ἢ 8. εξυν. 

Οτῖφ. Ἡ. οοᾱ. Ὑεη. 

ῬΡ. 908, 959. ον. ν. ὃ---Ιδ. 

ν. 4. Μπ. 1. ἀε]ο : Βγρις.'! Τεγω Ουρτ. 289. Ῥγηιβ. : ΤΤο η. Ῥ. 

οπῃ. κ. αναγν. Οὐρν. Ῥγπις. ἢ 5. οπι. ὁ 55 Ογῖσ. Π. ο. Ψεη. | 
ΟΠ1. λυσαι Ουρτ. οοἆ. ορί. (ἀεῖο 5αρτα). Όρη. (5ἱς). Ἱ 6. οἷν. κ. 

εδου Οὐρτ. 991. | Ἠπ. 8. Ίσσο “(50 απίο στ. τεσσ. Έγα.)’. | 
Ἠαυοπίεαι Οψργ. Ίγπι. | οἱ Ορ. γης. | παῖςί γαἱς. Ο0Ρ;. 

Ἔγπις, ἢ 1. Ἠπ. 8 Ίεσε της μαθημ.᾽ οἱ " Ὠοί 5εἀοπεῖς εἷς. (017. 

οοἠᾷ. Ώγπι».’ ἢ 8. Ιϊπ. 15. Ίεσο " ἆ εἰσιν ΝΟ. | 9. Ἱπ. 9. πος ος 

(τα οοχἆ. : ἆςο σοᾖ.) 5αησαῖπο πο Ο9ΡΥ. (ἀοῖο 5αρτα). π05 ἆθο 

{11} 8. {. Φγπι5. ᾗ 10. αυτους (1/ρΥ. εοὰὰ. ορί. | τοσηαπι ἆθο 
ποξῖγο Όγπις. ἢ 1. και ην ὁ αρ. αυτ. µυρ. μυρ. Ῥ. ἢ 195. και 

ὑπεκ. της γης Ρ. 

ῬΡ. 960, 961. Τεν. ν. 13--τὶ. 8. 

γὶ. 1. ειδον Ῥ. | οπι. ἑπτα Ῥ. | δ. ΠΠ. 13. Ἱορο ΄(ιδον Δ. 1. 
7.)’, οἱ οσττῖσο βαργα. | 7. και τδε δὲ (ἀεὶο Ἱπίτα). 1 1μοεί. Υιἱσ. 

Ἰερο “7. οἱ γῖάε ΟΙ.’ 8. Ιϊπ. 9. Ίεσε οπι. ὁ δὲ. 91.) εἰς. | 9. 

1.οι. Τυ]ς. Ίεσε “8. ᾿πίοσγηυβ Οἱ.) 

ῬΡ. 965, 9605. δὲν. νῖ. δ---τ. 1. 

γῖ. 11. εδοθη Ουγρτ. ὺἱ5 (ἀοἷς Ιπίτα). [εἶβ εἴπσα]ῖς Ονργ. 954 

(ἀοἷο εργα). [ στολὴ λευκὴ Ο1ρ;. Ὀῖ5 (οἷο πη). | Ἱερο " ανα- 
παυσωνται ΝΟ. 6. 14. 38. 91. 95. | [1] αναπαυσονται ΑΡΟ. 7᾽.} 

ἑως] οπη. οὗ Ῥ. | πληρωθωσιν 1,κ1ξ. (ἱπρ]εβέας Παπιργας 6ΟΠΡΟΓ- 

γοχαπη αἷς. (ργ.Ὀῖ5. Ῥγηιδ.). | αποκτενεσθαι 90 Βοετ. (ἀε]ο 
Ἰηίτα): αποκτεινεσθαι ϱ (ἀείο 5αρτα). [ 14. ἑλισσομενον Ο. | 
ἐκινηθησαν ΒΡ, 16. πεσετε Ὦ. 

ΡΡ. 9604, 965. εν. υἹῖ. 1---ἶδ. 

Τοχι. νἱῖ. 8. Τόσο ἄχρι (αὐ ν]ἀείατ). { 6. Ἐοτίαδςεο Μανασσῆ 

Ἱεσοπάαπι: νἱᾶς Ἱπίτα, 

γ, 9. ειδον Ῥ. ἢ 8. µητε τα δεν. ΟΡΟ.]αχρι ΑΟΡ. 1 Ογίᾳ. 5: 

αχρις ὃ (οι ϱ. το],). Π 4. Ἰἴη. 6. Ίερο 'ἑκατον τεσσεράκοντα 

τέσσαρες χιλιαδες’ (ἀε]ς " δὲ, Ῥ. |”).  ρο8ι Ἰπ. 15 ἵπβοτο " τεσσερα- 
κοντα ΝΟ, | τεσσαρακ. ΑΡ. τε]’. | εσφραγισµενοι ΝΑΟ.Ι. ἢ 

αδες Ῥ. [ 9. οι). κ. τὸ. Α΄. | αυτον Ὦ: οπ. αυτον Ο9ργ. Ὀῖ5 (εἰς 

5υρία)./ παρ... νους Ο. ἢ 10. τῳ θεῳ ἡμ. τῳ καθ. επι τῳ θρ. Ῥ. 

ΤΡ. 966, 967. εν. νι. 13---νῖ. 9. 

κ, 14. ΟΠΠ. µου (ψργ. υἷ5 (ἀεὶο 5αρτα). | Ἱορο “εκ τ. θλ. τ. 
µεγ. ΝΡΩ. το]. Τεγί. Ῥοοτρ. 13. Ώηπι. Γἀε]ο Ἰπέτα]. | απο θλ, 
µεγ. Α. (2 Υα]ς. 6ηργ.οοᾶ.)’. | 15. επι τῳ θρονῳ Ῥ. | 16. οι. 

ἔτι 33 Ῥ. | 17. ποιµανει Ουργ. Ῥιπις. (ἀε]ο /ἴεσει’ εἰσ.). | εκτ. 

οῴθ. 7 (ἀε]ο Ἱπίτα). [ή τι. 1. ὅτε Ῥ (ἀεὶο 5αργα). | ἡμιωρον] 

ἀο]ο 91 (Βοτἱγ.). ΠΠ ειδον Ῥ. ἢ 3. τοῦ θυσιαστηριον (5ἱ) Ο. ἢ 6. 

ἑαυτους ῬΌ. Ἱ 7. µεμιγμενα Ο. 

ΡΡ. 968, 969. εν. γ]. 9 ---ἰχ. 7. 

ὙΠ]. 19. τ. τρ. αυ. μ. ϕ. ἡμ. Ὁ. ἢ 18. ἐδον Ῥ. | ἑνος Ῥνπις. | 

«ηρε]αα αὐ αηπἶ]απι Βρπις. Π] Ἱκ. 1. ἐδὸν Ο. 95. κ. ην. τ. φ.τ. 

α. Ῥγπις. | Ἱϊπ. 5. ἀεὶο ΑΝ. | µεγαλης γπιβ. | εσκοτισθη Ω. | 
ΟΠ. ἐς τ. κ᾿ τ. ϕ. ἔχηι. ΠΟ 4. αδικησωσιν ΤΟ. ἑαπέαπι Ἡοπηῖαςς 

Ἔτπις. εοππε]: ΟΠ. µονους 5οΠε]. | αάᾶ. αυτων Ῥνπις. | 5. 
αυτοις Ργη5. | πεντε] 5εχ Ἔγπις. | 6. φευξεται Ῥγπι. | ὃ θεος 

αηίο απ᾿ αυ. Ῥγπι». | Τ. οµοιοι χρυσῳ Βγπιδ. 

Γ πησ.ι 

ΡΡ. 970, 971. Ἀεν. Ικ. Τ---19. 

Ἱκ. 10. ειχον Ένπις, | (ΤΓ) εἰπιῖ]ες 5οοτρῖοπηπι Ώγπις. | κέντρα 

και Ώγπις. | ΟΠΠ. και Ροξδί αυτων 19 Γης. | ἡ εξ. αυτ. Ῥγπις. ἢ 13. 
οπι. και 5. (Ἠργ. 992 (ᾳπαο 19--51 Ογμεῖαπο επυααπέαν ἴα 

εοᾷᾷ. ορεϊηῖς ππο οχορρίο ἀεξιπε). | 15. εις την ἡμ. Ὁ (4ε]ο 

Ἰηίτα). Π 16. δισµυριαξες ΤίοΠ. αρ Ῥτπς. 

ΡΡ. 972, 973. ον. ἰχ. 19 ---π, 8. 

ἶχ. 90. χρυσαια δ. | χαλκεα δὰ. | 51. πορνειας Ῥ». Ουρτ. [] 

κ. 1. τρεις Α : τρης Ο. 95. ἐξωθεν Γ΄. | Τ. ΠΠ. 18. «οΠξαπΙπηΝ- 

υἱξατ Ώεπις. | Ἱπ. 90. δουλ. αυτ. 6. 

ΡΡ. 974-915. Πεν. κ. 9---χὶ. 8. 

κ. 9. αλλα ὃν. [ 1]. λεγουσιν 95 (ἀοἷο Ἱπίτα). Ἀεπιρῃ. οοἳ. 

λεγει] ἂς 7 ποα Ἰαπει. | Ῥταεπι. επι 6. | κ. 6. ὑ. βρ. 
᾿ 7. 9δ. (4616 πέτα). | τ. πρ. Ροδί αυτ. 95 (ἀε]ο 5αρτα). [ 7. 1η. 

| 
| 

1, 9. Ἱερο " Ηιρρ. Απι 47 Ογ. (εοπίτα Βι]ᾳ.)’. 

ΡΡ. 976, 977. Τεν. χὶ. 9---]δ. 

Χἰ. 9, αφιουσιν ΟΡ. | αφησουσιν Ὁ. ἢ 11. Ίερο εν αυτοις ΔΑ. 

95. Ατπι. | ἔπεσεν Ὁ. | 19. ἡκουσαν Ῥ. ἢ 16. Ἰϊπ. 18. Ἱερο 

“401 θεἀσπί’. | 18. ἢ τοῖς µικ. και τοις µεγ. ΤΩ. | Τε. Υυ]ς. 

απῖα Ἱεεερ. ΟΙ. (ϑεγῖν.). 

ΡΡ. 978, 979. Ἐεν. χὶ. 19---χὶϊ. 11. 

Τεσι; χα, 6. Τορο ἔχει ἐκεῖ τόπον. 

κ. 9. εκραξεν 7 (ἀε]ο 1 οὐ 7 Ιπ[τα). ἢ 6. απο Ῥ. ἢ 19. απἱθ 

εν τῳ ουρ.] οπι. ὁ Ῥ. |] χῖ. δ. οἵ. ἐν Ῥ. ἢ 6. απο Ρ. 

ΡΡ. 980, 981. Ηδν. κ. 19---χὶϊ, 4. 

Τεσι. χἰἩ. 8. Τόσο αἱ γϊάείατ ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ, οἱ οτι. 

ἴπ τηρ. ὕλη ἡ γῆ νεὶ ἐθαύμασεν ὕλη ἡ γῆ. Υἱὰο ἰηΐτγα οΥτογθᾶι 

4ε ΑΟ, οἱ Γογπιαδ θαυμασονται, -σθησονται ἴῃ χΥὶϊ. 8. 
κ], 14. αἱ δῆς δυο 1 (ἀε]ο ἰηΐγα). {|| Χ1Π]ν 1. ονοµα δὲ (ἀεὶο 
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8018). | 9. λέοντος ΤΩ. | ὃ. Ἰΐπ. 1. ἀε]ο «8 ροβί 96. | ύλη ἡ | 

γη ΔΟ (ἀε]ο 6αρτβ). . 

ῬΡ. 982, 988. εν. χὶϊὶ, 4---]δ. 

κ, δ. ΠΠ. 14. Ἰορο ΄ Αππι Τέοπι (664. µηνες) Ὠίον. 

τεσσαρ. Ῥ. | 6. Ἱϊπ. 10. Ἱερο “5 γγ. εἰ. (Βοτἱν.). | 8. αυτον 

1γεπ. 326. εοᾶᾱ,: ομπα Ίγεπ. οοᾶᾱ. | 10. εἰ τις εις αιχμ. ὑπ. Ἐ | 
(Ιἴπ, 1 Ίεσο ὑπαγει). | 11. ειδον Ῥ. α 13. ΠΠ. 9. Ίορο "49 ΟὟ. πο 

Αφ.) 1} 18. ποιφ] ποιει Ῥ. 95. 

εἰο, | 

ΡΡ. 984, 985. Τεν. χΙ. 15---χῖν. 4. 

ΧΙ. 16. 1 ποιησφ Ῥ. | Ἱπ. 15. Ίεσοίοπι. ς. ΝΩ. 98.) οἱο. | 

Ί1μαοεί. Ὑαἱςσ. (αοῖαί αὐ Οἱ. |. 17. οπι. το ον. τ. θη. ΠΗἱρρ. Βιιϊσ. | 
18. ΠΠ. 95 {. Ίρο "ἑξακοσιαι δεκα ἐξ Ο. | αὶν. 9. φωνὴν ηκ. ὡς 

κιθ. Ῥ. 

Τρ. 986, 987, εν. χῖν. 4---19. 

χῖν, 4. Ἠπ, ΙΕ. οπι. εἰσιν 38 (Βϊνομ): οπῖπι ΡθΠΙΒΠΕΟΤΙΠΙ 

(Ρ7. Ῥνπι. | ὑπαγει υρν. 114 οοὰᾱ. 516: ὑπαγφ] Ίεσε (1ρ;. 

174 εοᾷᾱ, | οπι. ὑ. 1. 1ηπις, Π 5. οὐ Ἱπγοπιϊ βαηῦ 51Πο τορτεβεῃ- 

βἵοπο (πες Ῥ]ητα) Όσπις. | οπι. εν τ. θρ. τ. θ. (Ῥτπις.). || 6. ειδον 

Ῥ. [{αλ. αγ. Έρις. | 7. οπι. εν Ὦγπι. | κυριον ΟὙρτ. οοᾶς.: 
θεον «Γη. (ρύ8οπ. “Ρος” (Ἠργ. Έγπιδ.). 1 αυτον τον ποι. 

Ὁ. “οτ. (οπι, τον 9"). |. 8. αλ. δευτ. αγ. 7 (ἀε]ο Ἱπίτα). |. 9. αλ. 

αγ. 14 (4ε]ο Ιπ[Γα). | αυτων] ἀε]ο (ὑρν. 95. 

}Ρ. 988, 989. 

ΧΙγ. 14. εχων Ῥ. | 18. φωνῃ 95: ἆο Ἀγν. ποπ Ἰφιιοῦ. |! 19. 

Ττην ληνὸν τον µεγαν Ένπιθ. ἀϊδοτίο, | αγ. 8. αδοντας ὙΥμ]ς. 

1.017. 812, Γγηις, 

ον. χίν. 12--κν. 8. 

ΓΡ. 990, 991. Που. χν. 8---χνὶ. δ. 

Ταχ. χνἰ. 1. Τορ αὐ νϊάοίιχ ἐκχέετει υἰᾶς Ἱπ[ια, 
ΧΥ. 4. ΟΠ. κυριε Ώηπις. | ὅσιος Επι. |] ανὶ. 1. Ἱερο ΄εκχεετε 

ΑΝΟ. 1. Ῥ: εκχεατε ῷ. θ᾽, |. 9. προσκ. απίς τῷ εικονι αυτ. Ῥ. 

ῬΡ. 992, 995. ΠΟΥ. χνὶ. ὃ---18. 

χυνὶ. 11. οπῃ. εκ 20 Ῥ. 

ῬΡ. 994, 995. ον. χυΐ. 18---απγ]!, 8, 

ΧΥΪΙ. 8, Ἠπ. 9. ἀε]ο 95. | 4. 1ἴπ. 7. Ίορο κοκκινον.  1ἴη, 28. 
Ἰορο «γεµων ἐδ". 7.) οἷο, | 8. ὑπαγει Ῥγπιδ, : Ἰορο “(Υἱά, ου. 11; 
κΙΠ. 10)’, {- ὑπαγειν ΝΩ. 

ῬΡ. 996, 997. εν. αν, δ---αγιϊ, 2. 

ἁγι]. 8. ειδες Ῥ. | βλεποντων Ῥ. [| κν]Π. 9. Ῥταοπῃ, εν Ῥ (ἀε]ο 

ΒΗΡΙΑ). [ Ἱθρο 'αάά. µεγαλφ Ηΐρρ. τ. εἰ Λιῖφᾳ. (οπ. ισχυρᾳ 
Βιᾳ.). | Τεπεσεν δοπηο] ΠΗἱρρ. Βιιϊφ. 

ῬΡ. 998, 999, ον. κν]. 2---12. 

Τοχῦ, κνΏῖ, 9 ππατρ. Ίμοσο΄ Ἐτεχκ, 96: 16) οἱ “27 : 80.’ 

ΧΥΪΙ, 2. 11π. 6. αά, κ. µεμισ. Ηἱρρ. Ῥιίᾳ. | Ἰπ. 15, θηριου 
Ηἱρρ.Βιἱφ. |. 8. νῖπο [οτπῖσπιϊοπῖ Ῥγπις. (ἴῃ χἰγ. 8). | πεπτωκ. 

Ηἱρρ.Βιίᾳ. Όρπις, ἴῃ κὶν. 8 (οοοϊάθτιπι). || δ. Ἰἴη. 8, Ἱορο “ Ρε- 

γοποταπί Ὑπὶρ. Ονρν. 916. Όρια.) [ 6. ΙΠ. 14. Ῥταστη, ὡς και 

αυτη και ᾧ. | 7. ὅτι καθ. Ῥ. Ι. 8. κυριος ΠΗὴρρ.Βιῖσ. | 1». 

µαργαριτου ϱ. | και πορφυρας Ῥ. 

ΡΡ. 1000, 1001, 

Τοχὲ, κ, 14. Τρ καὶ οὐκέτι οὐ μὴ. 

λον. χνΏῖ, 12---92, 

ΧΥΠΠ]. 14. 1. 17, απο, ἴπ0]. “Ῥ.᾽ οὐ 11η.. 18 πδενο Τ᾽, Ρο»: 6. [10. 
ἄο]ο ουκετι. 

ΡΡ. 1002, 1003, ον, αν. 22---κικ. 10. 

αν]. 99. Ὁ ΟΠ. πασ. τεχ. ἐξ. Μοπρῃ. | χὶςκ. 4. οἱ κδ' πρεσβ. 
ϱ. | 5. θεφ. Ω. | 6. οπ. ἡμων Ονψρτ. Τηπις, | 9. οἵΠ. του γαμ. Ῥ. 

ΡΡ. 1004, 1005. ἸΤον. χὶκ. 10---19. 

πὶκ. 11. ΤΠ οπι. καλουµενος Υμιἱρ. ΟἹ. |. 19. ὡς 6). 297. ἢ 

19. βρα1 5811 (ο. οΠδΡρεσβαπι) Ορν. 385. 297. 

ῬΡ. 1006, 1007. ευ. χὶχ. 19---κκ. 8. 

Τοχι. Ιπάοκ οοάϊσππι. οἷο Ο. 

ΧΙΧ. 90. ὁ μετ᾽ αυτου ὁ ψευδ. Ῥ. | κκ. 4. αυτον απο λυθ. 

Βρπις. (ἀε]ο ἴῃ γα). | 5. ανεστησαν] ἀε]α ΄ δι.’ Ῥομί 1. | 6. επ. 

γουτον] Ἱορο ΄ ΠΠἱρρ. αν. (εοπίτα Φιφ.)). 1. Ίωσει. Υμἱς. 8. πι. ] 

Ιορο “ ΟἹ." 

ῬΡ. 1008, 1009. 

Τοχέ. χχὶ. 8, Τίοσο αὐ ν᾽ ἄοίιγ ἐκ τοῦ θρόνου: γἱάο Ἱπ[τα. 

Ἐεν. κκ. 8- αχ]. 8, 

ΧΧ. 9. απο του θεου απΠίο εκ του ουρ. Ῥ. | 19. τ. µικ. κ.τ. µεγ. ο 

(4616 εαρτα). | κκῖ. 9. ΠΠ. 1. 4616 ειδον. | οι. εγω Ιω. Ῥ. 8. 

θρονου ὃ (ἀεἷο 5πρτα). Ίτεπ. 396: οἵπ. εκ τ. ουρ.] Ἱερο' Ίτεπ. 

(εἶγο 4παςί.) αρ. Τϊ5οι.᾽ 

ΡΡ. 1010, 1011. 

πχ], 6. Ἰιβὺ. εἰμι Ὑπἱρ. Έρπς.: οπι. ϐργ. 2860. 987. (ἀεὶο 
βαρτα). | 7. ἹΠ. 6. Ίοσο θα εἰ.) | οἵη. αυτος (πρ. 551 οοᾶ. | 

10. απο τ. θ. 1. 7. 58. 9]. | 19. γεγρ. Τοί. | Ἰῖη. 88. Ἱορο “υἱων] 
οπ. ἄστη. [ { Ρταεπῃ.) οἵα. | υἱων] Ρταοπῃ. των Ῥ. | 1μεοι. Ὑαἱρ. 

Ἰαὑοπίοπι Ροτία5 ΟἿ. (Βοτίν.). 

ον. χχὶ. ὃ---19. 

ῬΡ. 1012, 1018. Τον. χχὶ, 15---26. 

πχὶ, 16. Ἠεοιίας αἰ νἱἀθίαν αἀποία[ίο «σταδων... Ετ.᾽ 

βοηιιεπέῖρας Ῥοδίροποίας 4 παπι 5αρτα ἵπ ἰοχία Ἰοροίαν ἐπὶ στα- 

δίων. | σταδιους Ῥ. |! 18. Ἰΐη. 1. 4616 ΝΟ. |. 20. ΠΠ. 5. ἀε]ο ΝΕ. | 

Τιεοί. ΙΕ. δατᾶῖας Οἱ. (Βοτῖν.). | ενατος δὲ, 3: εννατος Εἰς. 

σ). (Δυν.). |. 91. εξ7 Ριβοπ. ὡς Ῥ. |. 25. ειδον Ἑ. | Ιἶπ. 6. 

1η, θεος Το]. | 38, "δα. εν “πη. (Απαςί,) εοᾱ. ἄχθίς. (Ίερο 

εγαῖρ. Οἱ. (Βοτΐν.)): οτη.] Ίορο '1γοπ.'' (Απαδί.) οοἆ, ΤΊ 80 ἢ.᾽} 

Τοῦ, Υ αἱρ. Ίομο ΄ Ἰπεσσπί ἵπ ος”. 

ΡΡ. 1014, 1016. ον. χχὶ. 26---αχὶϊ, 11. 

πχ]. ὄ. φωτος λυχνιου πι. | φωτιει (Υ. -σει) Έγπιο, | 6. 

ειπεν Τνπις. | 8. επεσα. 38 Βϊτε]ι (4610 1Π[Τ). 

ΡΡ. 1016, 1017. Ἐευ. κχῖϊ, 19---Φ]. 

χχϊϊ, 19, εσται αυτου ϱ. | 18. γεγονα Ορ. 994: οπι. εἰµι 

Ῥουπις. ο. Ὗι. Ἰ. 14. Ἰπ. 19. πἰπαηφαο Ἱασμίοηπθπι ΑΡΠΟΣΕΘΙΟ 

γἰάσίατ Τῆι. (οἱ ἴῃ φίοίἰς [ος ἀῑνίποταπα ἀῑσσπς ομφίοάίαπι 

πιαπάαἰογιωα. ... ἱπαπιβοπ]αίαπα. γοχο νἱδαπὶ οίοίν εἱρηϊβσβης οαπ- 

αἰαία)). | 15. φ.κ.π. ΠΗἱρρ. Ῥιϊᾳ.: π. κ. φ. Ἡἱρρ. ΟΥ. | 16. 
Τεν τ᾿ εκ.  α] ας. (610. αργα). Ίέοπα (ἵπ βορίοπι οςς].) Βππις. || 
18---21. οπι. Τοἱ. οχοορίο ΄ Απιοη.) || 18. οπο {οὔαπηςς επιίᾶ. | 

π. 188. ἀθὶο (οτι... .. 83). | 19. 11. 12. Ἱορο' ς (91 (7. 

εἰ (. του βιβλου οἱο)) (Βοχΐν,)- 1 Ῥνασπι. και Ῥγπιβ. (ἀε]ο ἵη- 

{τα). |. 90, οπι. ἀμὴν 1ηπικ, (ἀε]ο 5αρτἉ). | ερχου] Ῥτασπι. ναι 

Ῥγηις. οοἵη. (οοπίνα ἐπί.). | αλά, χριστε γη. σοι, (οΠη, ἐχέ.). | 

νου. 21. Ρτασίοτῖς Βηπις. 
Βιῦδο, αποκαλυψεις («ἴν οἰἶαπι ἴῃ ραρίπαταπο Εἰ{|118; αλίο 

Ιπεοηριῖο: Τ]εοἳ,) Ἰωαγνου δὲ, 

1009 



4 
δ᾿. 

ἁ 
ή 
Ἶ 
. 
δ 



ΑΡΡΕΝΡΑ ἘΤ ΟΟΒΒΙάΕΝΤΡΑ. 

ΡΟΡΤΡΟΒΙΡΤ. 

ΤΗ {ο]]ονείης αἀάά{ίοπα] τοπάίτπισ οἱ Τὰ πᾷ Θὺ οἱ 1116 ἄοβρο]ς Πᾶν 
Ῥεει. ΚἰπαΙν Ρατηῖα]οᾶ ἔτοπι Τἱ8οιοπάοτΕ" πιαπιθοπῖρί ποίε Ὁγ 
Ὅτ. Ο, Ἡ. ἄτοροτγ, ἴ]ο οἀϊέοτ οὗ ἴἶιο ξοτίμοοπιίπςσ Ῥτο]οροιπθπα 

απά Λάάρπᾶα {ο Τϊδοβοπάοτ[”ϐ οαϊέϊο οσίανα :. ἴ6γ Ύγοτο τεοθῖγεᾶ 

ἴοο Ἰαΐο {ος Ιπβτίῖοπ ἵπ {19 Ῥτορα Ῥ]ασο. Τ]ο τοπᾶῖπρ οὗ Ο1 ἴῃ 

Ἠοῦ. ν. 8---υΙ. 10, ρίτοι Ἀθογο, ατο αἶβὸ ἄιιο {ο Ὦ5. (ὤτοροσγ5 

οουτίθςγ. τ᾿ 

Μαι, κατ]. 19---20, 

αν], 19. Ττινα (οπι. με). ᾗ 14. ειπαν. | 17. αποκρ. δε. | 19. 

κλειδας. | 20. οπι, αυτου. 

θῦ, 

Ματ. ν. 14---25. 

γ. 14. απηγγειλαν. | ηλθον. | 15. και ἱμ. 1 [λεγ]εωνα. | 16. 

και διηγ. | 189. Ἡ εµβαινοντος. Ἰ εις] εν. | 19. και ουκ (τά(α). | 

αναγγειλον. | σοι ὁ κς (τἀ). | πεποιηκεν. | 21. παλιν απο 

εις το περαν. | 22. και ιδου ερ. | 25. και παρεκαλει. 

Τμο {ο]]οπίηρ ατο {86 τοβάίπρς οὗ ἃ ἄπγ πποτεο] οἵ απ υποῖα] 
ΤιοσίΙοπατγ Ὀτοιρ]λέ ἴτοπι Ὄρρετ Ἐρχρί, ποὺ η {με Ομπυῦτίάρο 
Ὀπινοτεϊεψ 1άντατγ (Λάἀ. 1516). Τί πιαγ Ὦο οπ]]εά Τὸ, ΊΤ]ο 

πτ]ήτηρ πωιδί ατα Ῥεεπ ἶπ {νο ΘΟ] ΤΏΠ5; απά {ΠΕΙῸ 15 τεᾶξοπ {0 

ευρροξο {λαί {1ο (1ος) Ίππετ οοἸαπιπ γαβ ἵπ Τμευαῖο, ΤΠ 

ἀαίο «οεπ]8 {ο ο αὐουέ {16 αἶχίμ εεπίασγ. Τ]ο τιν ]αίεὰ {110 
οἵ {1ο Ί6ββοπ {ο πγΙε] {μο ἔθυν εχέαπ{ υγοτᾶς Ῥε]οῦρ Ιπο]πάος (ιο 

παπιο ΜΑΘΘΑΙΟΝ (5ἱο). Ἢ 

Δίας, ΠΙ. 18---16. 

14. {7 ἀεβαῖςεο Ιωαννὴς βρδίϊοσαπι τα(ῖο βυδᾶθί, |. 10. βα- 

πτισθεις δε. | μΔὉ. ὁ Ιησους. | εὐθυς ανεβη. 

λον. χα, 10. 

χα. 10..1. 6. Α7 1656. .Α. (“4η1.) Εμά.’ εἰ ἄο]ο ἱπίτα. 

ΡΒΒΑΤΟΜ. 

Ρ. χχχίν. οὐ]. 2. 11π. 14 [τοπι Μοοί.---Έου χα]. 19 τοπ ὙΠ]. 19. 
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